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„Amikor minden készülődés ízű, és várakozás illatú, 
a világnak azt kívánom, legyen a szívében karácsony! „ 

 

Advent a csodavárás, a reménység ideje. Ilyenkor bizalomteljes, 
békés, meghittséget érzünk az egész világ felől, ez az érzés 
megragad minket, és átadjuk másoknak is, legfőképpen 
szeretteinknek. Felnőttek, gyermekek egyaránt készülődnek, 
várakoznak és titkokat rejtegetnek. Az ádventi koszorúnkon, 
vasárnaponként meggyújtunk egy-egy kicsi lángocskát, és ahogy 
növekszik az adventi koszorú fénye, úgy válik a lelkünk is egyre 
fényesebbé, és azután eljön a várva várt ünnep. 

 

Kétezer évvel ezelőtt megszületett egy gyermek Betlehemben, és ez megváltoztatta az egész világ 
folyását. Általa a szeretet jött el a földre, és azóta a karácsony csodáját minden évben újra átélhetjük. 
Ezen a napon az egész világ ünnepel. Millió és millió betlehemi fény világítja be a földet napkelettől 
napnyugatig, a kis falusi templomoktól a hatalmas katedrálisokig. 
 

Karácsony ünnepe azt az érzést ajándékozza nekünk, amire a legnagyobb szükségünk van, a szeretet 
megerősítő élményét a családban, és a közösségekben egyaránt.  
 

Egy közösség is örömöt rejt magában és lehetőséget ad a szeretet valóra váltására. Véleményem szerint 
így van ez nálunk, Ábrahámhegyen is. Bár vannak nézeteltérések, de mégis újra és újra átélhetjük az 
élményt, hogy milyen jó, hogy nem vagyok egyedül, van kinek adni, van kit szeretni, és van, aki szeret. 
Ábrahámhegy közössége nagyrészt egymásra figyelve, egymást segítve éli mindennapjait, még akkor is, 
ha nem mindenben egyezik meg mindenki véleménye. Mindig reméljük, hogy egyszer talán az egész 
világon is így lesz, de a várva várt csoda újra és újra tovatűnik. Bár, voltak már valódi karácsonyi csodák. 
Például, amikor az Első Világháború egyik karácsonyán az ellenség repülői ajándékcsomagokat szórtak a 
lövészárkokba. Így kellene lenni mindenkor, hogy elhallgassanak a fegyverek, hogy a népek, és országok 
kapcsolatában is érvényesüljön az igazság, a jogok tisztelete.  
 

Vass Albert írta: „Mi, egyébként, a magunk kis erejéből nem sokat tehetünk a világ megváltozta-
tására, ez igaz. De meggyújthatunk egy kicsi gyertyalángocskát, a magunk emberségének lángját 
a gyűlöletnek, elfogultságnak, irigységnek, közömbösségnek ebben a szénfekete éjszakájában. 
Kicsike tért világít meg csupán egyetlen pislogó lángocska ebben a szörnyűségesen nagy sötét-
ségben. De itt egy fénypont, és amott egy fénypont, s oda túl egy harmadik, meg egy negyedik; 
mégiscsak jelt ad arról, hogy emberek vagyunk, hogy a sötétség mélyén emberek is élnek, s hogy 
nincs veszve még minden. Hogy rajtunk embereken múlik csupán: meggyújtjuk-e valamennyien a 
lelkünkben várakozó szeretet lángját, vagy nem. …” 
 

                 Én azt remélem, hogy a mi kis falunkban mindannyian képesek vagyunk 
                                   ezt a kis lángocskát megnyújtani a szívünkben. 
 

               EHHEZ KÍVÁNOK A MAGAM, ÉS KÉPVISELŐTÁRSAIM NEVÉBEN 
               ÁLDOTT, BÉKÉS KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS EGÉSZSÉGBEN 
                 MEGTARTÓ, EREDMÉNYEKBEN GAZDAG, BOLDOG ÚJÉVET! 
                                                                                                                             Vella Zsolt 

                                                                                                                                       polgármester  
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MIRŐL TÁRGYALT ÉS DÖNTÖTT A KÉPVISELŐ TESTÜLET? 
 

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

 

A képviselő testület 2014. szeptember 23-i nyilvános ülése 
 

Jelen vannak: Vella Zsolt polgármester, Zavari Judit, Fedőné Vodenyák Katalin képviselők. Későbbi 
érkezését jelezte: Gáspár József képviselő, igazoltan távolmaradt: Kovács József alpolgármester. 

Tanácskozási joggal megjelent Tóthné Titz Éva aljegyző. 
 

Meghívottak: Takács Katalin, igazgatási csoportvezető a 3. napirendi pontra, Tóth Zsuzsanna, 
pénzügyi előadó az 1. és 2. napirendi pontra, Kugler Márta, adóügyi ügyintéző a 3. napirendi pontra, 

Horváth Gábor a 13. napirendi pontra. 
 

Vella Zsolt polgármester napirend előtt tájékoztatta a testületet, hogy szeptember 1-én 
Badacsonytomajon évnyitón vett részt. A kistérségi ülést szeptember 17-én tartották. Tájékoztatta a 
képviselő testületet arról, hogy 2014. július 8. napjától átruházott hatáskörben az alábbi döntések 
születtek: Iskolakezdési támogatásban 18 szülő beadott kérelme alapján 28 gyermek részesült, 
336.000 Ft összegben. Temetési segélyben egy fő részesült és 80.000 Ft összegű támogatást kapott. 
A képviselő-testület a polgármester napirend előtt tájékoztatóját elfogadta. 

1. napirendi pont: A 2014. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása: A rendeletet a 
beérkezett többletbevételek és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt kell módosítani. 
Tóth Zsuzsanna pénzügyi előadó elmondta, hogy működési célú támogatásként szerepel az a 10 millió 
Forint, amit az adósság-konszolidácóban részt nem vett települések támogatásaként kapott a község, 
valamint az a 4.800 eFt Forint, amit a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására kapott a 
település. A felhalmozási célú államháztartáson belüli sorban szereplő 6.233 eFt a mobilstég pályázati 
támogatása, a különbség pedig Balatonrendes és Salföld által átadott pénz, az Ábrahámhegyi 
Körjegyzőség elszámolása. Ábrahámhegy Község Önkormányzat képviselő-testülete a költségvetési 
rendelet módosítását az előterjesztés szerint elfogadta. 
 

2.napirendi pont: A gazdálkodás 2014. első félévi helyzetéről szóló tájékoztató: Törvény alapján, 
a polgármesternek az önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről tájékoztatnia kell a 
képviselő testületet. Ennek a törvényi kötelezettségének tett eleget a fenti időszak gazdálkodásáról 
szóló előterjesztés benyújtásával.  
 

Az Önkormányzat kiadásai között szereplő személyi juttatások arányos teljesítést mutatnak. 6 fő teljes 
munkaidős dolgozó bére 12 hónapra, 4 fő strandi dolgozó bére 5 hónapra valamint 4 fő 12 hónapos 
foglalkoztatott bére tartozik ide. Az állományba nem tartozók juttatásaiba a képviselők, illetve a 
polgármester tiszteletdíja tartozik, mely az elfogadott tiszteletdíjak után lett számolva. A járulékok a 
személyi juttatások alapján teljesültek. 
 

A végleges pénzeszköz átadások között a Közös Hivatal támogatása szerepel, illetve az önkormányzati 
hozzájárulások a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás és a Balaton-felvidéki Szociális és 
Gyermekjóléti Szolgálat részére, továbbá a Révfülöpi és Badacsonytomaji óvodák részére, és a 
háziorvos támogatása. Pénzeszköz került átadásra a Badacsony CÉH Egyesületnek, és az 
Ábrahámhegyi Polgárőr Egyesület részére is. 
 

A felhalmozási kiadásoknál a Településrendezési Terv módosításának díja, a Hivatali Épület tető 
felújításának értéke, a Kulturális Centrum udvar villamos ellátása, Strand vizesblokk felújítása- 
kialakítása, Kabinsor, Strand térkövezés Akadálymentes Vízi bejáró vásárlása szerepel. 
 

A működési bevételek között a strandi bevétel, a továbbszámlázott szolgáltatások bevétele, az ehhez 
kapcsolódó áfa, és kamatbevételek szerepelnek. 
 

A helyi adók teljesítése összességében nézve 60,1 %-os teljesítést mutat. Az átengedett központi adó-
bevételek a Magyar Államkincstár által közölt adatok alapján kerültek elszámolásra. Az Önkormányzat 
gazdálkodása kiegyensúlyozott, pénzkészlete 2014. június 30-án: 158.077 e Ft. 
 

A képviselő testület a tájékoztatót előzetesen megkapta, azt megismerte, és elfogadta. 
 

3. A helyi adókról szóló rendelet módosítása: Takács Katalin igazgatási csoportvezető tájékoztatta a 
testülete, hogy a Veszprém Megyei Kormányhivatal az illetékességi területén lévő települési 
önkormányzatok adórendeleteit felülvizsgálta, melynek során több olyan hiányosságot, ellentmondást 
tárt fel, amely számos településen szükségessé tette a rendeletek módosítását, esetleg új adórendelet 
megalkotását.           

           folytatás, a 3. oldalon 
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A Kormányhivatal Ábrahámhegy Község helyi adókról szóló 10/2010. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 
tekintetében is jelezte, hogy több ponton szükséges a módosítása. Tekintettel arra, hogy a módosítás 
jogszabály szerkesztési szempontból bonyolultabb lenne, mint a hatályon kívül helyezés, ezért a 
jelenleg hatályos rendelet hatályon kívül helyezése, és egy új rendelet megalkotása célszerű.  
 

Lényeges pont az építményadó tekintetében, hogy a mentességet az adó tárgyához kell kötni. 
 

Fedőné Vodenyák Katalin, képviselő kérdezi: Eddig 120 négyzetméterig volt adómentes. Takács 
Katalin: Lehet úgy elfogadni a rendeletet, hogy a lakás hasznos alapterülete 120 négyzetméterig 
adómentes. 
 

Kugler Márta, adóügyi előadó: Ábrahámhegyen elég sok nagy alapterületű lakás van az állandó 
lakosok tulajdonában is. A hasznos alapterületbe a tetőteret is bele kellene számítani. Vella Zsolt, 
polgármester: Ezt benne lehetne hagyni. 
 

Takács Katalin: Ezen a mentességen kívül még volt a személyenként harminc négyzetméter 
adómentesség, és nyugdíjas tulajdonos esetében is adómentes volt. Most a személyek számától nem 
lehet függővé tenni, négyzetméterre lehet megállapítani a mentességet. 
 

Fedőné Vodenyák Katalin, képviselő 150 négyzetmétert javasol megállapítani.  
 

Takács Katalin: Eddig volt olyan mentesség, amely akkor járt, ha a lakás tulajdonosa nyugdíjas és a 
jövedelmi viszonyok alapján lakásfenntartási támogatásra jogosult, de ezt a mentességet nem 
állapították meg egyszer sem. 
 

Fedőné Vodenyák Katalin, képviselő: Sok nyaraló lakásnak van bejelentve, tulajdonosa pedig állandó 
lakosnak, de nem lakik itt. 
 

Takács Katalin: Ezt a bevallás alapján állapítják meg. Az üdülőtulajdonos nem kaphat mentességet a 
lakásra tekintettel. Kugler Márta, adóügyi előadó: Ha be van jelentve és csak a nyár folyamán van itt, 
azoknak jár a mentesség. Aki be van jelentkezve, és lakóházzal rendelkezik, az eddig is mentesült, 
csak a gépjármű adót fizette, attól függetlenül, hogy nem élt itt.  
 

Vella Zsolt, polgármester: Legyen a 150 négyzetméter? 
 

Fedőné Vodenyák Katalin: A 150 négyzetméter reális lenne. Aki eddig a 120 négyzetméter után fizetett 
jobban jár, öttagúnál nagyobb család meg nem hiszem, hogy van, ha a 30 négyzetméteres 
kedvezményt nézzük. Nem lesz annyi bevételkiesés, és megmarad a kedvezmény is.  
 

Kugler Márta, adóügyi előadó: A lakást úgy kell érteni, hogy a lakáson kívül a garázs és egyéb épület is 
adóköteles. A 150 négyzetméter csak a lakásra vonatkozik, de korábban a garázs is adóköteles volt, és 
a javaslat szerint is az lesz.  
 

Takács Katalin: Úgy is meg lehet határozni, hogy legyen mentes a főépülettel egy helyrajzi számú 
ingatlanon lévő egyéb építmény, kivéve a garázs, vagy lehet egy az egyben, mindet mentesíteni.  
 

Zavari Judit, képviselő: Aránytalanságnak érzi, hogy valakinek 150 négyzetméteres háza van, és nem 
fizet, másnak 40 négyzetméteres, de van hozzá melléképület és ezután fizetnie kell. Takács Katalin: 
Azt is lehet, hogy a hasznos alapterület pl. 20 %-a adómentes. 
 

Vella Zsolt, polgármester: Amit a Zavari Judit képviselő javasolt, hogy a melléképület adómentes 
legyen, ez megoldható?  
 

Kugler Márta, adóügyi előadó: Csak a törvény által szabályozott esetben volt mentes a melléképület, pl. 
a nyári konyha eddig sem volt mentes, van olyan állandó lakos, aki fizeti, átépítette és tartózkodásra 
alkalmas. Ez eddig is adóköteles volt. 
 

Takács Katalin, igazgatási csoportvezető: Úgyis lehet mentesíteni, hogy nem az összes egyéb épületet, 
hanem csak a lakással egy helyrajzi számon lévő egyéb épület lenne adómentes. 
 

Kugler Márta, adóügyi előadó: Üdülőknél nem jellemző a melléképület. 
 

Fedőné Vodenyák Katalin, képviselő: A garázsért fizetni kell?  
Kugler Márta, adóügyi előadó: Ha a belmagasság meghaladja az 1,90 métert.  
 

Zavari Judit, képviselő Az egy helyrajzi számon lévő szimpatikusabb. 
 

Takács Katalin, igazgatási csoportvezető: Az egyéb épület jelenleg adóköteles. Kugler Márta, adóügyi 
előadó: A rendelettervezetben benne van a tartózkodás után fizetendő idegenforgalmi adó esetében, 
hogy a 70 év felettiek adómentességet élveznek. A 18 év alattiak pedig a törvény erejénél fogja 
mentesülnek. A 70 év felettiek kedvezménye nem szerepel a törvényben, ez helyi kedvezmény lehet. 
Ha a képviselő-testület úgy gondolja, kivehető a rendeletből.  
Vella Zsolt, polgármester: Javasolja, hogy a napirendre térjenek vissza, ha Gáspár József képviselő 
megérkezik.          folytatás a 4. oldalon 
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Gáspár József, képviselő: A régi rendelet szerint, ha a garázs épületen belüli volt, akkor mentes volt az 
adó alól, ha külön volt, akkor fizetni kellett. Az elv az volt, ha benn volt az épületben, akkor lakásként 
kezelték, ha mellette volt garázsként. Az építményadó rendeletben mentesként a lakóház szerepelt. 
Régi építésű házaknál volt jellemző, hogy mellé építették a garázst, az új házaknál már beépítették a 
házba. 
 

Zavari Judit, képviselő: Aránytalanságnak érzi, hogy valakinek 150 négyzetméteres háza van és nem 
fizet, másnak 40 négyzetméteres, de van hozzá melléképület és utána is fizet.  
 

Vella Zsolt, polgármester: A lényege, hogy van egy 70-80 négyzetméteres ház, és mellette egy 60 
négyzetméteres, ez benne van a 150 négyzetméterben és adómentes.  
 

Gáspár József, képviselő: Úgy kellene megfogalmazni, hogy 150 négyzetméterig mentes a lakás, 
illetve a hozzá kapcsolódó egyéb funkciót ellátó egy darab épület.  
 

Tóthné Titz Éva, aljegyző: A rendelettervezet 2. § (3) bekezdésének b) pontját kell kiegészíteni a 
következővel: … „és a főépülettel egy helyrajzi számú ingatlanon lévő egyéb építmény maximum 150 
m2-ig. Kérdezi Takács Katalin igazgatási csoportvezetőtől, hogy így helyes lesz-e?  
 

Takács Katalin: Ez két külön kategória, az építményadó tárgya maga az építmény, ha van egy főépület 
és egy egyéb épület az két adótárgy. Itt két adótárgyra van megállapítva egy mentesség.  
 

Tóthné Titz Éva, aljegyző: A két adótárgy mentességi maximumát nem lehet összevonni?  
 

Vella Zsolt, polgármester: Azt írják, hogy összekapcsolódik, a főépület és a hozzákapcsolódó 
melléképület. Ha így nem lesz megfelelő a rendelet, akkor módosítani fogjuk. 
 

Kérdésként merült még fel, hogy az idegenforgalmi adóról szóló rendeletben a 70 év feletti vendégek 
után nem kellett megfizetni a 300 Ft/éjszaka összegű adót. Ez a kedvezmény maradjon-e, vagy 
kivegyék?  
 

Gáspár József képviselő: Ha valaki nyaral, és itt tartózkodik a szolgáltatásokat igénybe veszi. A 
strandon úgyis adunk kedvezményt.  
 

Vella Zsolt polgármester javasolja, hogy a rendelettervezet 2. § (3) bekezdésének b) pontját egészítsék 
ki azzal, hogy: … „és a főépülettel egy helyrajzi számú ingatlanon lévő egyéb építmény maximum 150 
m2-ig” , továbbá a 4. §. (3) bekezdését töröljék, mely szerint mentes az idegenforgalmi 
adókötelezettség alól a 70. életévét betöltött magánszemély. 
 

A rendelet módosítását a képviselő testület a fentiek szerint elfogadta. 
 

4. A 2014. I. félévi rendezvények elszámolása: A rendezvényeknél a tavaszi festőverseny és a 
Mozdulj Balaton rendezvény túllépte a tervezett keretet, a többi viszont nem, vagy kevesebbe került a 
tervezettnél. Tavalyról volt áthozat is. Képviselő testület az elszámolásáról készült tájékoztatót 
elfogadta.  
 

5. Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíj pályázathoz csatlakozás: Az Ösztöndíjrendszer 
keretében két típusú „A” és „B” pályázati felhívás került kiírásra. Az „A” típusúra azok a települési 
önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező,hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási 
hallgatók jelentkezhetnek, akik nappali tagozatos, alapfokozatot és szakképzettséget eredményező 
alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan 
képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.  
 

A „B” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező hátrányos 
szociális helyzetű a 2014/2015. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, vagy 
felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert 
érettségizettek, akik 2015/2016. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali 
tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy 
felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni. A „B” típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok 
részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2015/2016. tanévben először nyernek felvételt felsőoktatási 
intézménybe, és tanulmányaikat a 2015/2016. tanévben ténylegesen megkezdik. 
 

Az ösztöndíj időtartama „A” típusú pályázat esetén 10 hónap, „B” típusú pályázat esetén 3x10 hónap. 
 

A támogatási rendszer pénzügyi fedezetét három forrás adja: 1. települési önkormányzat által nyújtott 
támogatás; 2. megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás, 3. Intézményi támogatás 
(önkormányzati támogatással megegyező mértékű, az Emberi Erőforrás Minisztérium hivatalos 
honlapján közzétett értékhatárig, ami a 2014. évi fordulóban 5. 000 Ft/fő/hó volt.) 
 
 
 

           folytatás az 5. oldalon 
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Az ösztöndíjrendszerhez a csatlakozás önkéntes alapon a csatlakozási nyilatkozat megküldésével 
történik. Az önkormányzat a benyújtott pályázatok ismeretében dönt a támogatási összegek 
odaítéléséről. 
 

A pályázatok leadásának határideje: 2014. nov. 7. volt. A pályázatokat az önkormányzat bírálja el 
kizárólag a tanuló szociális rászorultsága alapján 2013. december 8-ig, és a megítélt támogatásokat 
félévenként előre, egy összegben utalja át az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Bursa Hungarica 
számlájára. Az átutalások határideje: 2015. január 31. és 2015. augusztus 31. „A” típusú pályázatok 
esetében az önkormányzat a megítélt támogatást 2 egymást követő tanulmányi félévre, míg a „B” 
típusú pályázatok esetében az önkormányzat a megítélt támogatást 6 egymást követő tanulmányi 
félévre köteles biztosítani.  
 

A 2012-es évtől megváltozott a pályáztatási rendszer. Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a 
pályázatok, illetve ösztöndíjak kezelésére kifejlesztette a Bursa Hungarica Elektronikus 
Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszert (EPER). A pályázóknak is ebben a rendszerben kell a 
pályázati adataikat rögzíteni előzetes regisztráció után, majd ezt követően a rendszerből kinyomtatott 
adatlapot kell papír alapon megküldeni az Önkormányzat részére a szükséges mellékletekkel együtt.  
 

Vella Zsolt, polgármester: Az előterjesztést a testületi tagok megkapták. Ha észrevétel nincs, úgy 
javasolja, hogy csatlakozzanak az ösztöndíj pályázathoz. Kéri a testületet, amennyiben egyetért a 
javaslattal, kézfeltartással szavazzon.  
 

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elhatározza, hogy csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázathoz. Kijelenti, hogy általános szerződési feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal 
arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása során maradéktalanul az ebben foglaltaknak 
megfelelően jár el. Felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására és felkéri, hogy 
azt az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére küldje meg.  
 

6. Törvényességi felhívás a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó közszolgáltatást érintő szabályozás hiánya miatt - Folyékony hulladék kezelésére 
pályázat kiírása: Az ingatlan tulajdonosa, birtokosa vagy használója köteles az ingatlanán keletkező, 
közüzemi csatornahálózatba nem vezetett folyékony hulladékot zárt tárolóban (a talaj vagy talajvíz 
szennyeződését kizáró módon) gyűjteni, és az annak begyűjtésére feljogosított hulladék-kezelőnek 
átadni. 
 

A települési önkormányzatnak kötelezően ellátandó közszolgáltatásként az így keletkezett települési 
hulladék kezelésére hulladékkezelési közszolgáltatást kell szervezni, és fenntartani. A közszolgáltató 
kiválasztására irányuló eljárás lefolytatása után a közszolgáltatót helyi rendeletben megnevezni. 
Felelőssége a kiválasztás során vizsgálni azt, hogy a szolgáltató a szükséges engedélyekkel 
rendelkezik-e. A hulladékszállítási tevékenység engedélyköteles, és csak a környezetvédelmi előírások 
betartása mellett a hulladék sajátosságait figyelembe vevő speciális szállítójárművel lehet végezni. A 
tevékenység végzése megfelelő szaktudást és felszereltséget is igényel.  
 

Ábrahámhegy közigazgatási területén a települési folyékony hulladék gyűjtése, elszállítása, 
ártalommentes elhelyezése közszolgáltatás szervezése most kerül bevezetésre, ezért az elszállításra 
kerülő szennyvíz mennyisége az előző évi rendelkezésre álló adatból becsléssel került meghatá-
rozásra. 
 

Vella Zsolt polgármester: A folyékony hulladék elszállítási közszolgáltatás tekintetében rendeletet 
szükséges alkotni. A rendelet elfogadásához szükséges a közszolgáltató kiválasztása, mely pályázat 
útján történik. A lefolytatott eddigi pályázati eljárások során pályázatot egyetlen vállalkozó sem nyújtott 
be. Célszerű lenne, a helyben szokásos módon történő meghirdetés mellett a környéken szennyvíz-
szállítást végző vállalkozókhoz a pályázati felhívás eljuttatása Az előkészített pályázati felhívást a 
képviselők megkapták. Kinek van kérdése?  
 

Fedőné Vodenyák Katalin, képviselő: Ez arra vonatkozik, ahol nincs csatorna? Így ezután az 
ingatlantulajdonos csak azt hívhatja ki, aki az önkormányzat által kiválasztásra kerül, ellentétben azzal, 
hogy eddig azt a szolgáltatót hívhatta, akit akart.  
 

Tóthné Titz Éva, aljegyző: Ez hiányosság volt minden településen, a Kormányhivatal ellenőrizte. Első 
lépés a pályázat kiírása, utána rendeletben szabályozni kell a közszolgáltatást. A törvény ezt így írja 
elő. Az előterjesztés mellékletében szerepel a Kormányhivatal törvényességi felhívása, amelyben 
október 15-e a határidő, erre valószínű határidő hosszabbítást kell kérni.  
 

Vella Zsolt, polgármester: A törvényességi észrevétel hol volt június 23-a óta, ő ezt nem látta. 
           folytatás a 6. oldalon 
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Tóthné Titz Éva, aljegyző: Az ügyintézők megkapták feladatként, hogy készítsék elő az anyagot. Ez a 
törvényességi észrevétel már a Nemzeti Jogszabálytáron keresztül érkezett. Tudomása szerint július, 
augusztusban rendes ülés nem volt.  
 

Vella Zsolt, polgármester: Mi van akkor, ha senki nem jelentkezik?  Tóthné Titz Éva: Addig kell kiírni a 
pályázatot, amíg nem lesz jelentkező. Véleménye szerint a pályázat benyújtási határidejére 2014. 
október 31. a borítékok bontására november 5. az eredményhirdetésre november 10., a pályázattal 
ellátható közszolgáltatási időtartamra pedig 2 év lenne alkalmas.  
 

Vella Zsolt, polgármester: Amennyiben a képviselők részéről javaslat nincs, javasolja, hogy a 
pályázatot írják ki a folyékony hulladék kezelésére a fent elhangzott határidőkkel.  
 

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy a települési folyékony 
hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó szolgáltatás 
elvégzésére pályázatot ír ki. A pályázat benyújtási határideje: 2014. október 31. A borítékok bontása: 
2014. november 5.  Eredményhirdetés időpontja: 2014. november 10. A pályázattal ellátható 
közszolgáltatási időtartam: 2 év. A pályázatot az Önkormányzat a Szervezeti és Működési 
Szabályzatában leírtak szerint hirdetőtábláin, valamint honlapján teszi közzé, továbbá azt eljuttatja a 20 
km távolságon belül a pályázat szerinti szolgáltatást végzőkhöz. 
 

7. 2015. évi falinaptár tervezet elfogadása: Vella Zsolt, polgármester a falinaptár tervezetét 
közreadta, a testület a falinaptár bemutatott tervezetét elfogadta. 
 

8. 2015. évi strand üzemeltetés: Vella Zsolt, polgármester tájékoztatta a testületet, hogy javaslat 
érkezett a látogatók részéről, hogy 2015. évben lehetne, tíz alkalmas bérlet, valamint arra, hogy aki 
adót fizet és nincs hátraléka, az 4-5000 Ft összegű fényképes igazolvánnyal kiválthatná az egész éves 
idénybérletet. Erről a kérdésről érdemes lenne gondolkodni a jövő évi idény előtt. A polgármester 
tájékoztatta a testületet arról is, hogy írásban jelezték a környezetvédelmi hatóságnak azt, hogy a patak 
vizének sötét színe van, és kellemetlen a szaga. Továbbá probléma, az is, hogy befolyik a strandra. 
Reméli, gyorsan intézkednek. 
 

9. Patak utca rekonstrukció: Vella Zsolt polgármester: Az augusztusi közmeghallgatás során felmerült 
a Patak utca szélesítése, padkájának portalanítása. Ez ügyben megkeresésre került a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. Veszprém Megyei Igazgatósága is. A Patak utca tekintetében a tervezett útszélesítést 
végre kellene hajtani, oly módon, hogy nem az útburkolat szélesítését hajtanánk végre, hanem járdát 
építene az Önkormányzat. A kivitelezéshez szükséges lenne végiggondolni, hogy hol, és milyen módon 
lehetne a nyomvonalat kijelölni. Első gondolatként felmerült a teljes közműhálózat (villany, telefon, 
kábel TV) földbe helyezésének ötlete. Másodsorban felmerült, hogy a volt Orbán borozó felőli oldalon 
lehetne megépíteni, melynek útjában csak a kerítések és a telefonhálózat van, így azok áthelyezésére 
lenne szükség. A Ráber kanyart mindenképpen beláthatóbbá kellene tenni a balesetveszély 
csökkentése érdekében. 
 

Fedőné Vodenyák Katalin, képviselő szerint nyáron életveszélyes a Patak utcán a közlekedés. 
Véleménye szerint nem fér el járda, az oszlopok is nagyon a telekhatáron vannak. Két autónak is 
keskeny az utca, nemhogy járdának. Nincs meg a szélessége.  Vella Zsolt polgármester: Meg kell 
próbálni megoldást keresni. 
 

A képviselő testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a Patak utcában a járdaépítés előkészítési 
munkálataival kapcsolatban egyeztetéseket folytasson a közműszolgáltatókkal és a nyomvonallal 
érintett ingatlanok tulajdonosaival. 
 

10. Rendezvényterv előkészítése: Vella Zsolt polgármester: A rendezvényeket 2015. évben az idei 
évihez hasonlóan terveznénk. A következő ülés napirendje lenne a pontos időpontokra vonatkozó 
előterjesztés benyújtása. 
 

11. Tűzoltó Egyesület kérelme: A Tűzoltó Egyesület az önkormányzattól 150.000 Ft összegű 
támogatást kért. A támogatás célja a működési költségekhez történő hozzájárulás, a felhasználás 
határideje: 2014. december 31. Az Egyesület a támogatásról 2015. január 31. napjáig köteles 
elszámolni. Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás 
átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló önkormányzati rendelete alapján elhatározta, 
hogy az Ábrahámhegyi Tűzoltó Egyesületet egyszeri 150.000 Ft-tal támogatja. A támogatás kifizetése 
egy összegben utalással történik az Egyesület bankszámlája javára. A támogatási cél kormányzati 
funkciója: Tűz és katasztrófavédelmi tevékenységek Utasítja a polgármestert, hogy fenti támogatásról a 
Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást az Egyesülettel, és 
intézkedjen kifizetéséről, majd az elszámolás benyújtásáról számoljon be a Képviselő-testületnek. 
 

           folytatás a 3. oldalon 
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12. Ábrahámhegyért emlékérem odaítélése: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-
testülete határozott arról, hogy az Ábrahámhegyi Fürdőegyesület megalakulása óta, a községért 
végzett kiemelkedően hasznos közösségi munkájának elismeréseként Ábrahámhegyért Emlékérmet 
adományoz Pattantyús Miklósnak a Fürdőegyesület Ügyvezető Elnökének. Felkérte a polgármestert a 
kitüntetés átadására az október 23-i ünnepség keretében. 
 

13. Horváth Gábor, Ábrahámhegy 0121/40 hrsz-ú út helyzetének rendezése: Horváth Gábor 
megkereste Ábrahámhegy Község Önkormányzatát, és kérte a telkei között 0121/40 hrsz-ú útrész 
áthelyezését a 0121/39 hrsz-ú telke fölé, mivel az idei évben a szokatlan nagy csapadékmennyiség, 
valamint a hegyen végzett szőlőtelepítés miatt több ízben jelentős mennyiségű sár folyt át a telkén, és 
egy alkalommal lakásán. Az út áthelyezésével a területen egy normálméretű út alakulna ki, amin egy 
árok is megépíthető lenne. A jelenlegi állapot nem teszi lehetővé a víz elvezetését. 
 

Gáspár József képviselő véleménye szerint helyszíni bejárást kell tartani, a térkép alapján nem lehet 
megnyugtató döntést hozni, mivel az utca áthelyezésével nem tudni kinek mit okoznak és a Rendezési 
Tervet is érinti a téma.  
 

Horváth Gábor: Felette van Dunai János szőlője, aki beszántotta a hegyet, az iszap és a víz lejött, 
beöntött a garázsába, ahol 40 cm-es iszap állt, a lakásban 20 cm-es. A biztosítónál azt mondták, hogy 
a lakásban keletkezett kárt kifizetik, de a többire perelje be a szomszédját. Most csinált árkot, a felső 
telkén 30 cm-es iszapot leeresztett. Két méteres csík van a két telek között, ha lejjebb hozza, a kerítést 
ott lehetne árkot csinálni.  
 

Gáspár József képviselő: Mindenképpen olyan megoldást kell keresni, nehogy másra menjen a víz.  
 

Vella Zsolt polgármester kérése Horváth Gáborhoz, hogy ne a telke közepén legyen a kétméteres út, 
hanem hozza lejjebb a kerítést, és utána lehetne megoldani a vízelvezetést, vízügyes szakember 
bevonásával. Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete határozott arról, hogy a 
0121/40 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatban a helyszíni bejárást követően dönt a vízelvezetés módjáról. 
Megnézik, megfelelő szakemberrel felveszik a kapcsolatot és megpróbálják megoldani.  
 

14. A köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről 
szóló rendelet módosítása: Tóthné Titz Éva, aljegyző: Az előző ülésen módosításra került a fentiekről 
szóló önkormányzati rendelet, melyet a törvény alapján az illetékes környezetvédelmi igazgatási 
szervnek véleményezésre megküldtek. A Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi 
Felügyelőség a rendelet tervezetét, valamint az ahhoz megküldött alaprendeletet véleményezte. A 
jelenlegi előterjesztést a kifogások és javaslatok figyelembevételével készítették el. A képviselő testület 
a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről, a közterület 
használatáról és üzemképtelen járművek elhelyezésének rendjéről szóló önkormányzati rendelet 
módosítását az előterjesztés szerint elfogadta. Vella Zsolt polgármester az ülést 18.30 órakor bezárta. 
 
 

A képviselő testület 2014. október 3-i rendkívüli nyilvános ülése 
 

Jelen vannak: Vella Zsolt polgármester, Kovács József alpolgármester, Zavari Judit, Fedőné 
Vodenyák Katalin, Gáspár József képviselők. Tanácskozási joggal megjelent dr. Szabó Tímea, jegyző 

megbízásából: Tóth Zsuzsanna, pénzügyi előadó 

 
A rendkívüli ülés napirendi pontja a szociális tűzifa igénylés: A képviselő-testületi ülés 
sürgősséggel történő összehívására a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
rendelet alapján, rövid úton került sor. A sürgősség oka, hogy a szociális célú tűzifa támogatás 
igénylési határideje október 6. 
 

Vella Zsolt polgármester: A települési önkormányzatoknak az idén is lehetőségük van szociális tűzifa 
vásárlásához támogatás igénylésére. A településen 2014. január-március hónapokban lakásfenntartási 
támogatásban részesülők számának átlaga 7 fő, mely átlag alapján legfeljebb összesen 14 m³ tűzifa, 
vagy 42 q szén mennyiséget igényelhet az önkormányzat. Javasolja, hogy a szociális célú tűzifára 
nyújtsanak be igényt. Kéri a testületet, amennyiben egyetért a javaslattal, szavazzon.  
 

A testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül határozott arról, hogy szociális célú 
tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatásra igényt nyújt be 14 m³ mennyiségben kemény lombos 
tűzifára, melyhez a szükséges önerő:14.000,-Ft+ áfa. A pályázat önrészeként szolgáló összeget a 
2014. évi költségvetésben meghatározott tartalékkeret terhére biztosítja. 
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AZ ÚJ KÉPVISELŐ TESTÜLET  
2014. OKTÓBER 17-I NYILVÁNOS ALAKULÓ ÜLÉSE 

 

Jelen vannak: Vella Zsolt polgármester, Gáspár József, Homonnay Zsombor, Kovács József, Zavari 
Judit képviselők. Tanácskozási joggal megjelent dr. Szabó Tímea, jegyző. 

Meghívottak: Iváskó Mihályné, a Helyi Választási Bizottság elnöke és Tóthné Titz Éva, aljegyző. 
 

Az alakuló ülés 1. napirendi pontja: Az önkormányzati képviselők és a polgármester választás 
eredményének ismertetése. Vella Zsolt, polgármester Felkéri Iváskó Mihálynét, a Helyi Választási 
Bizottság elnökét, hogy a választás eredményét ismertesse. 
 
Iváskó Mihályné: A polgármester választáson Vella Ferenc Zsolt személyében egy jelölt indult. 
Ábrahámhegy névjegyzékében lévő választópolgárok száma: 494 fő, szavazóként megjelent: 271 fő, az 
érvénytelen szavazólapok száma: 14 db volt. A választás eredményes volt, a megválasztott 
polgármester 257 érvényes szavazattal Vella Ferenc Zsolt lett. 
 

Az egyéni listás választáson 7 jelölt indult. Ábrahámhegy névjegyzékében lévő választópolgárok 
száma: 494 fő, szavazóként megjelent: 271 fő, az érvénytelen szavazólapok száma: 2 db volt. Az 
érvényes szavazatok száma a szavazólapon szereplő sorrendben: Kovács József 208 szavazat, Tóth 
Gábor 46 szavazat, Homonnay Zsombor István 168 szavazat, Zavari Judit Andrea 114 szavazat, Góth 
Péter 85 szavazat, Varga Roland 79 szavazat, Gáspár József 191 szavazat 
 

A megválasztható képviselők száma 4 fő lehetett:  
 

Megválasztott képviselők: Kovács József 208 szavazattal, Gáspár József 191 szavazattal, 
Homonnay Zsombor István 168 szavazattal, Zavari Judit Andrea 114 szavazattal. 
 

2. napirendi pont: Az önkormányzati képviselők eskütétele: Vella Ferenc Zsolt, polgármester 
felkérte Iváskó Mihálynét, a Helyi Választási Bizottság Elnökét, hogy olvassa elő a képviselő testület 
eskütételét. Az eskütétel után Iváskó Mihályné, a Helyi Választási Bizottság Elnöke gratulált, majd 
átadta a megbízóleveleket és az esküokmányokat. 
 

3. napirendi pont: A polgármester eskütétele: A polgármester eskütétele után Iváskó Mihályné, a 
Helyi Választási Bizottság Elnöke átadta a polgármester megbízólevelét, és az esküokmányt. 
 

4. napirendi pont: Polgármesteri program ismertetése: Vella Ferenc Zsolt, polgármester: Az elmúlt 
nyolc évben rengeteg munkát elvégeztünk a településen, és az elkövetkező öt évben is sok célkitűzése 
van a képviselő testületnek. Ehhez egy kiváló képviselő testület szükséges, és egy irányba kell húzni, 
ez Ábrahámhegyen mindig is így volt, és reméli ez a jövőben is így lesz. Az önkormányzatnak vannak 
kötelező és önként vállalt feladatai. A kötelező feladatokat az előző időszakban maximálisan 
teljesítették. Az önként vállalt feladatokat a képviselő testület választja meg. A célok, amiket 
megfogalmaztak, mind teljesíthetők. A gazdasági célkitűzésekkel kezdjük: Elmondta, hogy a 
működésük nem okozott likviditási gondokat. Az év elején az állam konszolidálta azokat az 
önkormányzatokat, amelyek komoly válságba kerültek, Ábrahámhegy nem tartozott e települések közé. 
Akik jól gazdálkodtak, azok állami támogatást kaptak. Ábrahámhegy 10 millió forintot kapott. A 
képviselő testület döntése értelmében ezt az összeget a 71-es számú főút melletti járda felújítására 
fordítják, és reméli, hogy az idegenforgalmi szezonra elkészül. Ez lesz a legnagyobb beruházás, de 
ezen kívül több cél is megfogalmazódott: elsőként a Patak utca biztonságosabbá tétele, a leégett 
Fagyöngy vendéglő helyén park építése. A 71. számú úton való közlekedés és átjutás is fontos cél. A 
szociális és egyéb feladatokat is el kell látni. Ismertette a közszolgáltatás jellegzetes ágazatait, úgymint 
a tájékoztatás, oktatás, óvodai nevelés, általános iskola, kultúra, közművelődés, egészségügy, 
elektromos gáz- és vízellátás, csatornázás, rendészet, közbiztonság, belső rend védelme. Itt 
megemlítette a Polgárőrséget és a Tűzoltó Egyesületet, akik nagyon aktívak, sokat köszönhet a község 
nekik, de szükség lesz térfigyelő kamerarendszer kiépítésére is. Tovább sorolva, tűzvédelem, 
közösségi közlekedés, szociális lakásellátás, településrendezés, környezetvédelem, munkaügy, 
foglalkoztatás, posta, hírközlés és telekommunikáció. Ezek a főbb feladatok. Reméli, jól tudnak majd 
együtt dolgozni és megvalósítani a terveket. 
 

5. napirendi pont: Az alpolgármester megválasztása, eskütétele: Vella Ferenc Zsolt polgármester: 
Az önkormányzati törvény értelmében az alpolgármester választása a képviselő-testület hatáskörébe 
tartozik, melyet titkos szavazással kell eldönteni. A választás törvényes lebonyolításához a képviselő-
testület tagjaiból Szavazatszámláló Bizottságot kell létrehozni, melynek tagjául javasolta: Gáspár 
József, Zavari Judit Andrea és Homonnay Zsombor képviselőket.                               folytatás a 9. oldalon 



Ábrahámhegyi Hírmondó 

XXI. évfolyam 5. szám 2014. december oldal9 

A bizottság elnökének Gáspár József képviselőt, az alpolgármester személyére pedig Kovács József 
képviselőt javasolta, aki a képviselő választáson a legtöbb szavazatot kapta. Kovács József a jelölést 
köszönettel elfogadta, és kérte, hogy a szavazásból érintettség címén zárják ki. A polgármester a 
szavazás idejére szünetet rendelt el. A szünetet követően a Szavazatszámláló Bizottság Elnöke, 
Gáspár József képviselő ismertette a választás eredményét: A szavazás rendben lezajlott, mindegyik 
szavazólap érvényes volt, a szavazatokat megszámolták és megállapították, hogy 4 igen szavazattal 
Ábrahámhegy Község alpolgármesterének Kovács József képviselőt választották. Gratulált az 
alpolgármesteri címhez.  
 

Vella Ferenc Zsolt polgármester Szavazásra tette fel Kovács József képviselő alpolgármesterré történő 
választását. Kérte a testületet, hogy kézfeltartással szavazzon. Ábrahámhegy Község Önkormányzat 
Képviselő testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül határozott arról, hogy 
Kovács József képviselőt, alpolgármesternek megválasztotta. 
 

A polgármester felkérte a jelenlévőket, hogy az alpolgármester eskütételét állva hallgassák végig, 
melyet előolvasott. Az eskütételt követően átadta részére az esküokmányt és gratulált. 
 

6. napirendi pont: A polgármester, és az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása: Vella 
Ferenc Zsolt polgármester: A társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja a helyettes 
államtitkár alapilletménye alapján kerül kiszámításra. A helyettes államtitkár alapilletménye az 
illetményalap kilencszerese 347.850 Ft, illetménykiegészítése 173.925 Ft, vezetői illetménypótléka 
226.103 Ft, összesen 747.878 Ft. Ez alapján a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja az 
501-1500 fő lakosságszám között bruttó 149.576 Ft, költségtérítése pedig 22.436 Ft. Kéri, hogy 
tiszteletdíjával kapcsolatos döntéshozatalból személyes érintettsége miatt zárják ki.  
 

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül Vella Ferenc Zsolt, társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíját a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján havi 149. 576 Ft-ban 
állapította meg. Ezen kívül szintén a törvény alapján, havonta 22. 436 Ft, a tiszteletdíja 15 %-ának 
megfelelő összegű költségtérítésre jogosult. 
 

A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a képviselő testület a társadalmi 
megbízatású polgármester tiszteletdíjának 70-90 %-a közötti összegében állapíthatja meg, és 
tiszteletdíjának 15 %-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult.  
 

Kovács József, alpolgármester kéri, hogy tiszteletdíjával kapcsolatos döntéshozatalból érintettsége 
miatt zárják ki.  
 

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül Kovács József, társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló törvény alapján havi 104.703 Ft-ban (a társadalmi megbízatású 
polgármester tiszteletdíja 70 %-ának megfelelő összegben) állapította meg. Az alpolgármester szintén 
a törvény alapján havonta 15.705 Ft-os, a tiszteletdíja 15 %-ának megfelelő összegű költségtérítésre 
jogosult.  
 

7. napirendi pont: A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatának módosítása, 
melyet az előterjesztés szerint a képviselő testület elfogadott. 
 

8. napirendi pont: Az Ügyrendi Bizottság megválasztása: Az Ügyrendi Bizottság látja el a kötelező 
bizottsági feladatokat, ez alapján e bizottság tagjait, illetve elnökét szükséges megválasztani. A 
bizottság több mint 50 %-ának a képviselő testület tagjának kell lenni. Ábrahámhegy Község Képviselő 
Testülete az Ügyrendi Bizottság elnökévé: Homonnay Zsombor képviselőt, tagjává: Gáspár József 
képviselőt, külsős tagjává pedig Góth Pétert választotta, aki ünnepélyesen esküt tett. 
 

9. napirendi pont: A képviselői tiszteletdíjak meghatározása: Dr. Szabó Tímea, jegyző ismertette a 
lehetőségeket: Lehetőség van arra, hogy a képviselők számára tiszteletdíjat állapítsanak meg, viszont 
a tiszteletdíj megállapítása nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. A bizottság tagjai 
részére is lehet tiszteletdíjat megállapítani. Az előző ciklusban a képviselők tiszteletdíja 37.000 Ft volt.  
 

Vella Ferenc Zsolt, polgármester a bizottság részére nem javasol tiszteletdíjat, a képviselők részére 
pedig havi 37.000 Ft összegű tiszteletdíjat javasolt. Kovács József, alpolgármester javasolta, hogy 
mivel a képviselőknek is ingyenes a strand igénybevétele, a bizottság külsős tagjának is adják meg ezt 
a lehetőséget. A képviselőtestület a fentiek értelmében elfogadta a képviselők, valamint az ügyrendi 
bizottság tagjainak tiszteletdíjának meghatározását. 
 

folytatás a 10. oldalon 
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10. napirendi pont: A polgármester munkarendjének meghatározása: Dr. Szabó Tímea, jegyző: A 
társadalmi megbízatású polgármester munkarendjét jogszabály nem határozza meg, ezért célszerű ezt 
a Képviselő-testületnek a település igényeihez, sajátosságaihoz igazodóan meghatározni. A Képviselő 
testület mérlegelési jogköre a munkarend meghatározása.  
 

Vella Ferenc Zsolt polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a fogadóórája az elmúl években 
csütörtöki napokon volt 9.00-13.00 óráig, de ezen kívül is napi szinten megtalálható volt a hivatalban. 
Külső bizottságok munkájában is részt vesz, például a Leader, Helyi Védelmi Bizottság, Kistérségi 
Társulás, Balatoni Fejlesztési Tanács, Balatoni Szövetség. A fogadóóráját a jövőben is az eddigiek 
szerint tartaná meg.  
 

Homonnay Zsombor képviselő kérdése a fogadóórával kapcsolatban: Mivel sok mindent nem ismer a 
faluban és sok mindenkit, mint képviselő folytathat-e ezzel kapcsolatos tevékenységet, tarthat-e 
fogadóórát? Vella Ferenc Zsolt polgármester válasza: Igen.  
 

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Vella Ferenc Zsolt, társadalmi 
megbízatású polgármester munkarendjét az alábbiak szerint határozza meg: Tisztsége ellátásával 
összefüggésben eltöltendő idő hetente a feladatai ellátásához aktuálisan szükséges idő. Kerüljön sor 
polgármesteri fogadóórára az Önkormányzat hivatali helyiségében hetente egyszer, csütörtöki napokon 
9.00-13.00 óráig. 
 

11. napirendi pont: Tájékoztatások: Dr. Szabó Tímea, jegyző tájékoztatta a képviselőket, hogy a 
választást követő hat hónapon belül meg kell határozni a gazdasági programjukat, ez azért is fontos, 
mivel ez a későbbi tevékenységi körüket is meghatározza. Amennyiben feladatot vállal át, erre döntést 
lehet hozni. Az összeférhetetlenségi szabályokat át kell tekinteni, és ha van, akkor harminc napon belül 
meg kell szüntetni. A képviselőknek harminc napon belül vagyonnyilatkozatot kell tenniük, az ehhez 
szükséges nyomtatványt néhány napon belül megküldik a részükre. Új szabály, hogy a képviselők 
kötelesek részt venni a Kormányhivatal által szervezett képzésen, amely Tapolcán november 11-én 
lesz. Ha valaki nem tud elmenni a képzésre, annak januárra biztosítanak pótidőpontot. 
 

12. napirendi pont: Tag delegálása a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási 
Tanácsába: Ábrahámhegy Község Önkormányzat képviselő-testülete határozott arról, hogy a Tapolca 
Környéki Önkormányzati Társulás Tanácsába Vella Ferenc Zsolt polgármestert delegálja. A 
polgármester az alakuló ülést 18.00 órakor bezárta. 
 

A képviselő testület 2014. november 20-i nyilvános ülése 
 

Jelen vannak: Vella Zsolt polgármester, Kovács József alpolgármester, Gáspár József, Homonnay 
Zsombor képviselők. Zavari Judit későbbi érkezését jelezte. Tanácskozási joggal megjelent dr. Szabó 
Tímea jegyző. Meghívottak: Tóth Zsuzsanna, pénzügyi előadó 1.-2. napirendi pontra, Horváth Gábor a 

15. napirendi pontra, Dunai János a 15. és a 17. napirendi pontokra 

 
Vella Zsolt polgármester, napirend előtti tájékoztatója 2014. szeptember 23-tól átruházott 
hatáskörben meghozott döntésekről: Egy fő részére segélyt nyújtottak 20.000 Ft összegben, szülési 
segélyt kapott a rendelet szerint egy személy, 40.000 Ft összegben. 
A Balatoni Szövetség ülésén az elnöki posztra Balassa Balázs személyére tettek javaslatot. 
A Balatoni Kistérségi Társulás ülésén, Tóth Csaba Lesenceistvánd polgármestert választották 
elnöknek. Alelnöknek Krisztin N. Lászlót javasolták, de elfoglaltsága miatt nem volt jelen, ezért az 
alelnök választást elnapolták. Badacsonytomaj Város Önkormányzata megkereste önkormányzatunkat 
a közös hivatal alakítása ügyében. Erről már előzőleg is volt szó a közös hivatalt alkotó 
önkormányzatok részéről. A képviselőtestület a polgármester napirend előtti tájékoztatóját elfogadta. 
 

Homonnay Zsombor, mint az Ügyrendi Bizottság elnöke tájékoztatta a képviselőket, hogy a 
vagyonnyilatkozatát határidőre minden képviselő beadta, a kötelezettségének eleget tett. 
 

1. napirendi pont: A 2014. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása: Tóth Zsuzsanna, 
pénzügyi ügyintéző tájékoztatta a testületet, hogy a rendelet módosítására a beérkezett többlet-
bevételek és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt kerül sor. A tervezetthez képest 
több folyt be, az építményadóból, az iparűzési adóból és talajterhelési díjból, illetve a működési 
bevételek között a közvetített szolgáltatások ellenértéke is meghaladta a tervezettet. A kiadásokra 
vonatkozóan, a közfoglalkoztatottak személyi juttatásait az év elején tervezték, de még nem tudták a 
közfoglalkoztatottak létszámát. A hajtó- és üzemanyag költségek, valamint a kisjavítás és karbantartás 
költségei nőttek a tervezetthez képest. f                                                                                            folytatás a 11. oldalon  
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A köztemető hulladékszolgáltatás, szállítás költsége nem lett tervezve, emiatt is módosulnak a kiadási 
tételek. Módosultak a tartalékok, amik nőttek. A bevételi és kiadási főösszeg így: 296.255 e Ft-ra 
módosult. Homonnay Zsombor, képviselő kérdése, hogy milyen gyakran kell a költségvetési rendeletet 
módosítani? Dr. Szabó Tímea jegyző:  A módosításokat negyedévente kell elvégezni. 
 

A testületi tagok a rendeletmódosítás javaslatot előzőleg írásban megkapták, azt megismerték, és azt 
az előterjesztés szerint elfogadták. 
 

2. napirendi pont: A 2015. évi belső ellenőrzési terv elfogadása, valamint a 2014. évi belső 
ellenőrzési terv módosítására vonatkozóan: Tóth Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző: A Képviselő 
testület a 158/2013. (XI. 07). határozatában elfogadta a 2014. év belső ellenőrzési tervét, melyben az 
ellenőrzés tárgyaként a pénzkezelésről szóló szabályzat ellenőrzése került megjelölésre. Tekintettel 
arra, hogy az Állami Számvevőszék a Közös Önkormányzati Hivatal egyik önkormányzatánál 
hamarosan ellenőrzést fog végezni, melynek kertében sor kerül a szabályzatok ellenőrzésére is, 
javasolják a 2014. évre vonatkozóan egy másik ellenőrzési területet kijelölését, konkrétan, az 
eszközhasználati/koncessziós díj számlázásával kapcsolatos ellenőrzést. A testület 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 
 

Vella Zsolt polgármester: A 2015. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv a strandi pénzkezeléssel 
kapcsolatos ellenőrzést tartalmazza. Javasolja, hogy a 2015. évi ellenőrzési tervben ezt fogadják el. A 
képviselő testület a javaslatot elfogadta. 
 

3. napirendi pont: A szociális célú tűzifa támogatásról szóló rendelet elfogadása: Vella Zsolt 
polgármester: A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó rendelet alapján 
önkormányzatunk is támogatásra jogosult 14 m3 mennyiségű tűzifa erejéig 15. 000 Ft/erdei m3 + áfa 
összegben, melyhez 1000 Ft /erdei m3 + áfa összegű önrészt kell vállalni, és biztosítani kell a szállítást. 
Tavaly is volt ilyen lehetőség. A támogatásra azok voltak jogosultak, akiknek háztartásában az egy főre 

eső jövedelem nem haladta meg az öregségi nyugdíjminimum 200 %-át, azaz 57.000 Ft-ot. 
 

Dr. Szabó Tímea jegyző: Az előző évek tapasztalatai alapján a jogosultsági jövedelemhatár 
meghatározásánál érdemes lenne figyelembe venni, hogy a rangsorolásnál elsőbbséget élvez az is, aki 
lakásfenntartási támogatásra jogosult. A lakásfenntartási támogatásra való jogosultság 
jövedelemhatára az öregségi nyugdíjminimum 250%-a, ami 71.250 Ft. Vella Zsolt polgármester 
javasolja, hogy a fentiek alapján az egy főre jutó 71.250 Ft összegű jövedelemhatárt fogadják el, és a 
kérelem beadási határideje 2015. január 15. napja legyen. A javaslatot a képviselő testület elfogadta. 
 

4. napirendi pont: A Folyékony hulladék kezelésére érkezett pályázat elbírálása: A polgármester 
felkéri a jegyzőasszonyt, hogy ismertesse a napirendi pontra vonatkozó tudnivalókat. 
 

Dr. Szabó Tímea: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz olyan háztartási szennyvíz, 
amelyet a keletkezés helyéről vagy átmeneti tárolóból - közcsatornára való bekötés vagy a helyben 
történő tisztítás és befogadóba vezetés lehetőségének hiányában - gépjárművel szállítanak el 
ártalmatlanítás céljából. A Veszprém Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívása alapján a 
folyékony hulladék szállítás közszolgáltatás tekintetében az önkormányzatoknak rendeletet kell alkotni. 
Ehhez szükséges a közszolgáltató kiválasztása, amely pályázat útján történik. A Képviselő-testület 
108/2014 ( IX.23. ) számú döntésével elfogadta a pályázati felhívást. A pályázati kiírásban megjelölt 
2014. 10. 31.-i beadási határidőig 1 db pályázat érkezett be, melynek felbontása 2014. 11. 05.-én 
megtörtént. A pályázó neve: Németh László, egyéni vállalkozó. A benyújtott pályázat alapján a 
pályázatot megvizsgálva megállapítást nyert, hogy a pályázati kiírásban megadott benyújtandó 
dokumentumok közül, az alábbiak hiányoznak: 
- DRV Zrt. és a vállalkozó közötti szerződés nem került benyújtásra a szennyvíz átvételéről 
- számítógépes nyilvántartás vezetésére vonatkozó nyilatkozat 
- használt telephely jellemzőinek leírása 
- szolgáltatást végzők létszáma a vállalkozáson belül 
- hulladékkezelési információs rendszer kiépítésére nyilatkozat 
 

Vella Zsolt polgármester: Mi történik, ha nem tudja pótolni? Dr. Szabó Tímea jegyző: Újra ki kell írni a 
pályázatot, de a hiányzó dolgok alapvető adatok, véleménye szerint pótolhatók. Vella Zsolt 
polgármester javasolja, hogy amennyiben kérdés nem merül fel a képviselők részéről, Németh László 
egyéni vállalkozóval kössenek szerződést, amennyiben a hiányzó adatokat pótolja. 
 

A képviselő testület a javaslatot elfogadta, és felhatalmazta a polgármestert, hogy a közszolgáltatási 
szerződést Németh László 8300 Tapolca Véndeki u. 25. szám alatti egyéni vállalkozóval kösse meg, 
amennyiben a pályázatából hiányzó adatokat pótolja, legkésőbb 2014. december 15-ig. 
                                                                                                                                   folytatás a 12. oldalon 
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5. napirendi pont: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezeléséről szóló önkor-
mányzati rendelet megalkotása: Az előterjesztés szerint a települési önkormányzat képviselő-
testülete önkormányzati rendeletben állapítja mega fenti rendeletben: 
a) a közszolgáltatás tartalmát, a közszolgáltatással ellátott terület határait; 
b) a közszolgáltató megnevezését, valamint annak a működési területnek a határait, amelyen belül a 
közszolgáltatást rendszeresen ellátni köteles és az ártalmatlanítás céljából történő átadási helyet; 
c) a közszolgáltatás ellátásának rendjét, módját és időtartamát, a közszolgáltató és az 
ingatlantulajdonos ezzel összefüggő jogait és kötelezettségeit, valamint a közszolgáltatásra vonatkozó 
szerződés egyes tartalmi elemeit; 
d) a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettséget, igénybevételének módját és feltételeit; 
e) az ingatlantulajdonost terhelő díjfizetési kötelezettséget, az alkalmazható díj legmagasabb mértékét, 
megfizetésének rendjét, az esetleges kedvezmények és a szolgáltatás ingyenességének eseteit; 
f) az üdülőingatlanokra, az időlegesen használt és a nem használt ingatlanokra vonatkozó sajátos 
szabályokat; 
g) a közszolgáltatással összefüggő személyes adatok (a természetes személyazonosító adatok, 
valamint a lakcím) kezelésére vonatkozó rendelkezéseket. 
 

A rendeletalkotáshoz, illetve a közszolgáltatás ellátáshoz szükséges szolgáltató kiválasztása érdeké-
ben pályázati felhívás került kiírásra, melyre egy pályázat érkezett, melynek elbírálása az előző 
napirendi pontban szerepel. 
 

Elkészült a rendelet tervezete, a közszolgáltató személyét, és a közszolgáltatási díj mértékét 
kipontozással jelölve. A tervezet e formában került megküldésre a Közép-dunántúli Környezetvédelmi 
és Természetvédelmi Felügyelőség részére véleményezésre.  
 

A képviselő testület elfogadta a15/2014. (XII. 03.) önkormányzati rendeletet a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz kezeléséről, az alábbiak szerint, az előző pontban jelzett 
hiányosságok pótlásának feltételével: 
 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás 
Ábrahámhegy község közigazgatási területén történő ellátására Németh László, egyéni vállalkozó 
közszolgáltató) jogosult. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz átadási helye a Dunántúli 
Regionális Vízmű Zrt. kezelésében lévő révfülöpi szennyvíztisztító telep. 
 

Az ingatlantulajdonos köteles: 
a.) Az ingatlanán keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet úgy gyűjteni és tárolni, 
hogy az mások életét, testi épségét, egészségét ne veszélyeztesse, a természetes és épített 
környezetet ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne 
zavarja. b) a közszolgáltatást évente legalább két – üdülő és időlegesen használt ingatlanok esetén 
évente legalább egy - alkalommal igénybe venni, és a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvizet a közszolgáltatónak átadni; továbbá a közszolgáltatási díjat kiegyenlíteni. 
 

Mentesül a közszolgáltatás kötelező igénybevétele alól az ingatlantulajdonos, amennyiben a 
beépítetlen vagy használaton kívüli ingatlanán háztartási szennyvíz nincs, vagy nem keletkezik, és 
ennek tényét a közszolgáltatónak írásban bejelenti, aki jogosult a bejelentett tény valóságtartalmát 
ellenőrizni. Az ellenőrzést az ingatlantulajdonos tűrni köteles. 
 

A közszolgáltató feladata: a környezetvédelmi előírások megtartása mellett a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz ingatlantulajdonosoktól történő begyűjtése, átadási helyre történő 
szállítása, és ártalmatlanításra történő átadása. 
 

Köteles az ingatlantulajdonos megrendelésétől számított 24 órán belül a közszolgáltatást elvégezni. 
 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását nem tagadhatja meg, kivéve, ha arról 
érzékszervi megállapítás alapján feltételezhető, hogy nem tekinthető nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíznek. A közszolgáltató e feltételezés alapján, annak igazolására laboratóriumi 
vizsgálat készíttetésére köteles. A laboratóriumi vizsgálat költségeit a közszolgáltató akkor háríthatja át 
az ingatlantulajdonosra, ha a vizsgálat eredménye igazolja, hogy a vizsgált anyag nem felel meg a nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kritériumának. 
 

Köteles a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz eredetét igazolni és az erre szolgáló 
iratokat 5 évig megőrizni. 
 

Köteles az ingatlantulajdonosokat is érintő feltételeiben tervezett változásokról az ingatlantulajdo-
nosokat a változtatás előtt legalább 15 nappal az Önkormányzat útján értesíteni. 
Köteles a begyűjtésre használt eszközökön cégjelzését, nevét és címét az alapszíntől eltérő színű, jól 
olvasható felirattal feltüntetni. 

folytatás a 13. oldalon 
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Köteles a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó nyilvántartási rendszert vezetni, az elszállított és 
tisztítás céljára átadott nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségéről a felügyeletet 
ellátó hatóságnak és az Önkormányzatnak adatot szolgáltatni. A megkötött közszolgáltatási szerződés-
sel érintett ingatlanokról évente írásban tájékoztatni az Önkormányzatot. 
 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésével, ártalmatlanításával kapcsolatos 
közszolgáltatási díj 13. 000 Ft. A díj nem tartalmazza az ÁFÁ-t. A közszolgáltatás 5 m3-es gépjárművel 
történik. A közszolgáltatási díj legmagasabb mértéke 2. 600 Ft/ m3  + ÁFA lehet, melyből 
a) az alapdíj mértéke: 1. 163 Ft ; b) az ürítési díj mértéke: 1. 437 Ft/ m3 
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségét a szippantó gépjárműbe beépített, a 
szolgáltatást igénybevevő által ellenőrizhető szintmérő alapján kell meghatározni. 
 

Amennyiben a szolgáltatás biztosítása a megrendelő, vagy szolgáltatást igénylő hibájából meghiúsul, a 
közszolgáltató kiszállási díjra jogosult, melynek összege 5. 815 Ft + ÁFA. 
 

A szolgáltatás díját a teljesítésekor kiállított számla ellenében, a számlán szereplő fizetési határidőn 
belül kell kiegyenlíteni. A díjhátralék kiegyenlítésére vonatkozó eljárási szabályokat a vízgazdálkodásról 
szóló törvény tartalmazza. A közszolgáltató a törvényben meghatározott módon jogosult a szolgáltatás 
igénybevételére kötelezettek a szolgáltatással összefüggő személyes adatainak nyilvántartására és 
kezelésére. Az önkormányzat és a közszolgáltató is jogosult ellenőrizni, hogy az ingatlantulajdonos a 
rendeletnek megfelelően veszi-e igénybe a közszolgáltatást. Ábrahámhegy Község Önkormányzatának 
Képviselő testülete 15/2014. (XII. 03.) számmal önkormányzati rendeletet alkotott a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz kezeléséről 
 

6. napirendi pont: A képviselő testület 2015. évi munkatervének elfogadása: Az előterjesztésben 
benyújtott munkatervet  a képviselő testület elfogadta. 
 

7. napirendi pont: A 2015. évi rendezvényterv elfogadása: A rendezvények pontos időpontjait a 
következő ülésen pontosítják. 
 

Homonnay Zsombor képviselőkérdése, hogy a strandon buli hány alkalommal lesz? Vella Zsolt 
polgármester: Ezeket az alkalmakat nem az önkormányzat szervezi, júliusban négy hétvégére tervezik. 
 

Homonnay Zsombor, képviselő Zolnai László felvetette, hogy ha nincs strandbuli, akkor egy csend 
hétvégét kellene hirdetni, mivel sok idős ember van, akinek sok hétvégén a zene. Meg lenne hirdetve 
és ugyanúgy feltételrendszere lenne. Ezzel kapcsolatban küldött egy e-mailt, amit ezzel elküld a 
képviselő társaknak. Bornapokon is sok a vendég. Csak azt keresi, hogyan lehetne nyugodtabbá tenni. 
Vella Zsolt, polgármester: Július és augusztus hónapokban van a szezon, ha van elképzelés ilyen 
hétvégére, megnézik az e-mailt, és beszélnek róla. A szállásadók és a vendéglátók érdekét is 
figyelembe kell venni, a szezon alig hét hétig tart, nem szabad radikálisan csökkenteni. 
 

8. napirendi pont: Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módo-
sítása: Vella Zsolt polgármester: A megállapodás módosítását az a körülmény tette szükségessé, hogy 
Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete és Raposka Község Önkormányzat Képviselő- 
testülete a Társulási Megállapodásban meghatározott 6 hónappal előbb, 2014. június 30. napjáig 
döntöttek a Társulásból való kilépésükről 2015. január 1. napjával. A döntésekről szóló képviselő- 
testületi határozatokat a társulás elnökének megküldték. A két település kilépési szándékának 
bejelentése a Társulási Megállapodás módosítását teszi szükségessé. 
 

Homonnay Zsombor képviselő kérdezi, hogy mire hivatott a társulás. Vella Zsolt, polgármester: A 
társulásnak 33 település a tagja, Tapolca nem tagja, de a székhelye Tapolcán van. Ebben az épületben 
minden önkormányzatnak 1/33-ad tulajdonrésze van. A feladatok egy részét átvette a Járási Hivatal, 
így a Társulás tevékenysége leszűkült. A feladatok, amit ellátnak: szociális étkeztetés, gyermekjóléti 
szolgálat, háziorvosi ügyelet, házi segítségnyújtás. A társulás havonta tart ülést. Az elnöke Tóth Csaba 
a lesenceistvándi polgármester. Hét, vagy nyolc alkalmazott van, akik Tapolcán látják el a feladatukat, 
a gondozónők kint vannak a településeken. 
 

A megállapodás módosításának előterjesztését a testületi tagok megkapták, az megismerték, ennek 
alapján módosítását elfogadják. Felhatalmazzák a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására. 
 

9. napirendi pont: A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatára: Vella Zsolt 
polgármester: A Veszprém Megyei Kormányhivatal megküldte Veszprém Megye kötelező felvételt 
biztosító általános iskoláinak, és a körzethatárok meghatározásának tervezetét. Ehhez szükséges a 
település jegyzőjének nyilvántartásában szereplő, a településen lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel 
rendelkező halmozottan hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszámát megadni, 
intézményi és tagintézményi bontásban. Kérdése, hogy lehetőség van-e kérni, hogy a badacsonytomaji 
iskola is benne legyen?                                                                                                                         folytatás a 14. oldalon  
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Dr. Szabó Tímea jegyző: Volt már olyan település, aki kérte, hogy mind a két iskola körzetébe tartozzon 
bele, akkor ezt elfogadta a Kormányhivatal. 
 

Gáspár József képviselő: Aki nem a kijelölt iskolába jár, annak a szülő fizeti a bérletét. 
 

Kovács József, alpolgármester javasolja a badacsonytomaji iskolai körzetet is. 
 

Homonnay Zsombor képviselő kérdése, hogy Zánkára is lehet járni? 
 

Gáspár József: El lehet vinni oda is a gyerekeket, de a szülőnek kell megoldani az utaztatást. 
 

Vella Zsolt polgármester javasolja, hogy a határozati javaslatot fogadják el azzal, hogy révfülöpi 
körzethatárt a badacsonytomaji iskola felvételi körzetével bővítik. Kéri a testületet, amennyiben egyetért 
a javaslattal, kézfeltartással szavazzon. 
 

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a Veszprém Megyei Kormányhivatal által elkészített, a kötelező felvételt biztosító 
általános iskolai körzethatárokat meghatározó tervezetet megismerte, és arról az alábbi véleménye 
alakult ki: A képviselő-testület elfogadja az előterjesztés szerint a körzethatár besorolást azzal, hogy a 
Badacsonytomaji Tatay Sándor Általános Iskola felvételi körzetével bővüljön. Véleménye kialakítása 
során a Képviselő-testület figyelembe vette, hogy a település jegyzőjének nyilvántartásában 
Ábrahámhegy lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező halmozottan hátrányos 
helyzetű, általános iskolába járó gyermek jelenleg nem szerepel. Utasítja a polgármestert, hogy a 
határozatot a Veszprém Megyei Kormányhivatal részére küldje meg. 
 

10. napirendi pont: A Mini golfpálya működtetésével kapcsolatos kérelem: Vella Zsolt polgár-
mester: A PÁJÁN Kft. ügyvezetője Melkovics János kérelemmel fordult a képviselő testülethez a 
minigolfpálya felújításával kapcsolatban. A kérelmet Kővágóörs Közös Önkormányzati Hivatal 
Jegyzőjéhez nyújtotta be. A jegyzőasszony válaszlevelében tájékoztatta a Kft. ügyvezetőjét, hogy a 
bérlemény tulajdonosához, Ábrahámhegy Község Önkormányzatához nyújtsa be kérelmét. Melkovics 
János kérte a bérleti díj csökkentését, igényét részletes számításokkal alapozza meg. Melkovics János 
levélben kérte 300.000 Ft összegű bevétel kiesésének megfizetését, a mini golf pálya felújításának 
elhúzódása miatt.  Kérdése, hogy a bérleti szerződést lehet módosítani? 
 

Dr. Szabó Tímea jegyző: Pályázat útján nyerte el az üzemeltetés jogát, így nem lehet módosítani a 
bérleti szerződést. Ez speciális eset, mivel nem tudta az üzemeltetést megkezdeni, a képviselő testület 
dönthet, és valamennyi összeget elengedhet. 
 

Homonnay Zsombor képviselő: Miért nem tudta a működést megkezdeni? 
 

Vella Zsolt: A bérlő tavaly kérte, ahhoz hogy használni tudja a pályát az önkormányzat újítsa fel. A 
felújítás megtörtént, de kivitelező megcsúszott, ezért kéri a bérleti díj egy részének elengedését. 
Amikor csúszott a kivitelező a strandi bevétel is 30 %-kal kevesebb volt. A csúszás oka a gyantázás 
volt, az időjárás miatt nem lehetett leteríteni a műgyantát. 
 

Homonnay Zsombor képviselő: Ha hárommal elosztják az egy millió forint bérleti díjat, az 330 e Ft. Ha 
megmutatná, hogy mennyi a pálya bevétele, de ehhez az önkormányzatnak nincs joga. 
 

Kovács József, alpolgármester Nem egyformán termelik a bevételt a bérlő bérleményei. 
 

Vella Zsolt polgármester a 300 e. Ft összegű bérleti díj visszafizetést soknak tartja. 
 

Homonnay Zsombor: Ha a kivitelező késett, és felróható oka van az önkormányzat részéről, akkor 
lehetne méltányolni. 
 

Gáspár József képviselő: Júliusban 15 napot késett, a bevétel körülbelül egyharmada eshetett ki, 60-65 
e Ft összeg. A pályát sem takarta le ősszel, a műgyantát is meg kellene óvni az időjárástól. 
 

Vella Zsolt polgármester: A szerződés tartalmazza a pályák karbantartását, folyamatosan takarítani 
kellene a szezonon kívül is. Ennek ellenére mindig az önkormányzat emberei takarították. 
 

Kovács József alpolgármester szerint a bérlőt fel kellene szólítani a pályák karbantartására, és ajánlják 
fel a 65 e Ft körüli összeget. 
 

Homonnay Zsombor képviselő: Fel kell hívni a figyelmét, hogy a bérleti szerződést nézze át. 
 

Vella Zsolt: Augusztus 15-ig be kellett volna fizetni a bérleti díj második részét, ez nem történt meg. 
Ennek elmaradása a szerződés felbontásával jár. 
 

Gáspár József képviselő: Meg lehet szüntetni a bérleti szerződést. Újságot sem árusít, pedig ezt is 
tartalmazza a szerződése. 
 

Vella Zsolt, polgármester javasolja, hogy levélben keressék meg a bérlőt, mi az oka annak, hogy nem 
tudták befizetni a bérleti díjat, szándékában áll-e tovább üzemeltetni a pályát, és ragaszkodik-e 
továbbra is a kártérítési igényéhez. Az önkormányzat célja a megegyezés.   

                 folytatás a 15. oldalon 
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Támogatni tudja, hogy 65 e Ft-ot elengedjenek a bérleti díjból. Felhívják a bérlő figyelmét arra, hogy a 
pályákat tartsa karban. Kéri a testületet, amennyiben egyetért a javaslattal, szavazzon. 
 

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a minigolfpálya felújításával kapcsolatos bérleti díj csökkentés iránti igényről az 

alábbiak szerint döntött: A képviselő-testület felhívja a bérlőt, hogy nyilatkozzon a 2014. második félévi 
bérleti díj befizetés nem teljesítésének okáról, valamint a további üzemeltetés kérdéséről, valamint 
arról, hogy fenntartja-e a továbbiakban is a bérleti díj elengedése iránti kérelmét. A képviselő-testület az 
egyezségkötésre törekszik, amennyiben a II. félévi bérleti díj befizetésre kerül, abból hajlandó 65.000 
Ft-ot jóváírni. Felhívja továbbá a bérlő figyelmét a bérleti szerződés 8. pontjában foglaltakra, mely 
szerint köteles a pályák karbantartásáról gondoskodni és folyamatosan takarítani a szezonon kívül is 
 

11. napirendi pont: A köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező 
igénybevételéről, a közterület használatáról és üzemképtelen járművek elhelyezésének rendjéről 
szóló 14/2010. (XII. 23.) önkormányzati rendelete módosításáról: Dr. Szabó Tímea jegyző: Az előző 
testületi ülésen módosításra került fenti önkormányzati rendelet. A módosító rendelet tervezet 
előkészítése során sajnos elírás történt, amelynek következtében nem a rendelet 15. § (19) bekezdése, 
hanem (9) bekezdése került hatályon kívül helyezésre. E hibát oly módon tudjuk javítani, hogy egy 
módosító rendelettel a hatályon kívül helyezzük, az eredetileg is célzott (19) bekezdést, és kiegészítjük 
a 15. §-t egy (9) bekezdéssel, mely ugyanúgy fog szólni, mint a hatályon kívül helyezés előtt. 
 

A polgármester javasolja, hogy a rendeletet fogadják el az előterjesztés szerint, ezt a testület 
jóváhagyta, és megszavazta. 
 

12. napirendi pont: Tájékoztatás a köztemetőben történt hatósági ellenőrzésről, valamint a 
köztemető rendjét szabályozó önkormányzati rendelet felülvizsgálata a szociális temetésre 
tekintettel: Dr. Szabó Tímea jegyző: A Veszprém Megyei Kormányhivatal Tapolcai Járási Hivatal 
Hatósági Osztálya helyszíni ellenőrzést végzett a településen a temetőfenntartás és üzemeltetés 
témában. Az ellenőrzés most első lépésben egy tényfeltáró ellenőrzés volt. Az ellenőrzés során 
feltárásra kerültek azok a hiányosságok, melyek a jogszabályból adódóan, nem vagy nem megfelelő 
módon kerültek ellátásra. Ezen szabályozások nem új keletűek, de sajnos ennek ellenére jellemzően 
súlyos elmaradások. A hibák jellemzően a nyilvántartások meglétének teljes vagy részleges hiányában 
mutatható ki, melyek pótlása nem egyszerű feladat. Ilyen kötelező nyilvántartások az üzemeltető által 
vezetett sírboltkönyv, nyilvántartó könyv, a temetőről készített térkép, természetesen a jogszabályban 
meghatározott szigorú adattartalommal. További hibaként jelentkezett, a közönség részére szóló 
tájékoztatás hiánya a temető bejáratánál, mint a temető rendjére, a nyitva tartásra és aktualizált 
térképre vonatkozó tájékoztatás. Ezen tájékoztatások meglétét jogszabály írja elő és természetesen 
pótolni szükséges, de kisebb települések temetőiben ennek hiánya nem okoz a temetőlátogatók 
számára tényleges problémát. 
 

A szociális temetésre vonatkozóan: Szociális temetést az eltemettetésre kötelezett igényelhet az 
elhunyt utolsó lakóhelye szerinti önkormányzattól. Több feltétele is van, koporsós temetés esetén 
szociális parcellát kell kijelölni és a térképen is meg kell jelölni. Az eltemettetésre kötelezett 
tájékoztatása a szociális temetés lehetőségéről, igénylés esetén nyilatkozat beszerzése az 
eltemettetőtől, hogy maga látja el a törvényben felsorolt temetkezési szolgáltatásokat, az eltemettető 
nem ajánl fel és a személyes közreműködő pedig nem fogad el semmilyen ellenszolgáltatást, a 
tevékenység elvégzése kapcsán. A tájékoztatási kötelezettség a munkavégzés szabályairól 
megfelelően dokumentálva legyen. A képviselő testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a 17/2014. (XII. 03.) önkormányzati rendeletet alkotta a köztemető rendjéről, 
használatának, igénybevételének szabályairól szóló 12/2010. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 
módosításáról. 
 

13. napirendi pont: Vajda Gábor és Vajda Gáborné településrendezési eszköz módosítás 
kérelme: Vella Zsolt polgármester tájékoztatja a testületet, hogy Vajda Gábor és Vajda Gáborné 
megkereste az önkormányzatot azzal a kéréssel, hogy az Ábrahámhegy 134/1 hrsz-ú út egy részét 
szüntesse meg, annak érdekében, hogy az ingatlanán álló épület bővítésére engedélyt kaphasson. A 
kérelmező építési engedély kérelmet nyújtott be az első fokú építési hatósághoz, és a hatóság 
határozatában megállapította, hogy az ingatlan nyilvántartás és az ingatlan valós állapota között eltérés 
tapasztalható, mely kiterjed az út egy részének elkerítésére, valamint az épület feltüntetésének 
hiányosságára. A kérelmező az út elzárt részének megszüntetését kéri annak érdekében, hogy a telek 
utcafronti homlokzata a Ságvári utca fele essen a mellékelt rajz szerint. A kérés teljesítéséhez a Helyi 
Építési Szabályzatáról szóló rendelet módosítása szükséges.                                    folytatás a 16. oldalon 
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Egy éve lett a HÉSZ elfogadva, jelenleg egy másik ügyben van eljárás, ami másokat érint, nem tudják 
külön kezelni, meg kell várni a következő módosítást. 
Gáspár József képviselő: Nincs tájékozódási pont, nem értette a Ságvári út felé a megnyitást sem. A 
134/1 hrsz. nem szerepel a térképen csak a leírásban, a térképre rá kellett volna rajzolni, hogy hol van. 
Meg kell várni, amíg 8-10 kérelem összejön, minden egyes alkalommal nem lehet módosítani. 
 

Homonnay Zsombor, képviselő Felhívta a kérelmezőt, mivel nem találta a térképen a helyrajzi számot. 
A kérelmező határozatot kapott az építésügyi hatóságtól, akkor szembesült vele, hogy út. Áthidaló 
megoldásként nem elég az építésügyi hatóságnak, hogy átírásra kerül a Földhivatal jóváhagyásával? 
 

Dr. Szabó Tímea jegyző: Nem, mivel a hatályban lévő HÉSZ alapján adnak engedélyt. 
 

Homonnay Zsombor képviselő: A mostani módosításba nem lehet beszúrni, kérelmező költségére 
elindítani? 
 

Vella Zsolt polgármester: Akkor újra kellene osztani. Van még egy hasonló eset, akkor ő is ugyanúgy 
indítsa el, és a következő megint? Van egy hatályos építési szabályzat, amibe minden egyes 
módosítást be kell vezetni. 
 

Homonnay Zsombor képviselő: Hátráltatja a létét? 
 

Dr. Szabó Tímea jegyző: A Helyi Építési Szabályzat, egy önkormányzati rendelet. A fő szabály, hogy 
nem egyenként történik a módosítása. Ha egyenként módosítják, az a jogbiztonságot veszélyezteti, és 
kiszámíthatatlanságot okoz. Gyakorlat, hogy a módosítás iránti kérelmeket összevárják. 
 

Vella Zsolt polgármester: Egy év múlva időszerű lesz összegyűjteni a módosításokat. 2005. évben volt 
az előző, nyolc év telt el a következő módosításig. Most a következő évben kezdik el. 
 

Gáspár József képviselő: Az motiválja a testületeket, hogy a Balaton parton vagyunk, és a Balatoni 
törvény változása miatt hozzá kell nyúlni az építési szabályzathoz, akkor szoktunk nagyobb mértékben 
foglalkozni vele. A hivatalok sem veszik jó néven, hogy egy helyrajzi számot kell megoldani, nem erre 
van a Rendezési Terv, hanem bizonyos évekre keretet ad. Az eljárásban 22 szakhatóság vesz részt. A 
Rendezési Terv módosításakor célszerű odafigyelni amikor kifüggesztésre kerül, hogy megoldja-e az 
illető problémáját. 
 

Homonnay Zsombor képviselő: Most van pénzügyi lehetősége az illetőnek, és meg tudná csináltatni. 
 

Gáspár József képviselő: A kérelmező maximum kifizeti a tervezőt. A hivatal munkáját már nem tudja 
kifizetni, sok munka van a módosításával. 
 

Vella Zsolt polgármester: Ha még 3-5 kérelem összejön, akkor foglalkoznak vele, ha nem olyan 
bonyolult az eljárás. Egyedileg nem támogatja a módosítást. 
 

Homonnay Zsombor képviselő: Kérjünk tulajdoni lapot és térképmásolatot, a kérelmező küldje be, az 
útról nincs elég információ a döntéshez. Így nem utasítják el mereven. 
 

Gáspár József képviselő: Fele rész a kérelmezőé, nem tudni, kié a másik rész. A 2014. májusi állapot 
szerint épülete nincs. 
 

Vella Zsolt polgármester: A Földhivatalnál az épületet fel kellene vezettetni. Javasolja, hívják fel a 
kérelmezők figyelmét, hogy a jelenlegi állapot szerinti térképmásolatot nyújtsa be, melyen szerepel az 
épület, és az út tulajdonosairól is tájékoztassa az önkormányzatot. A képviselő testület döntéséhez a 
fenti információk szükségesek. 
 

A képviselő testület döntött arról, hogy felhívja a kérelmezők figyelmét a jelenlegi állapot szerinti 
térképmásolat becsatolására, melyen szerepel az épület, kéri továbbá, hogy az út tulajdonosairól 
tájékoztassa az önkormányzatot. A döntéséhez a fenti információk szükségesek 
 

14. napirendi pont: Ábrahámhegy 1448. hrsz-ú ingatlan értékesítéséről döntéshozatal: Vella Zsolt 
polgármester tájékoztatta a testületet, hogy Baló István megkereste az önkormányzatot azzal, hogy 
meg kívánja vásárolni az önkormányzat tulajdonában álló Ábrahámhegy 1448 hrsz-ú ingatlant. Az 
ingatlan az önkormányzat üzleti vagyonát képezi. Az ingatlan értékesítése a rendelet alapján hat 
hónapnál nem régebbi értékbecslés alapján történhet. Az értékbecslés elkészült, mely szerint az 
ingatlan forgalmi értéke 120.000 Ft. Ha nincs kérdés ezzel kapcsolatban javasolja, hogy az eladási árat 
120.000 Ft-ban határozzák meg és az ajánlat 2014. december 31. napjáig álljon fenn.  
 

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő testülete Baló István kérelmére az Ábrahámhegy 
1448 hrsz-ú ingatlan eladási árát 120.000 Ft-ban határozza meg. Az ajánlat 2014. december 31. 
napjáig áll fenn, az adásvétellel kapcsolatos költségeket a vevő fél köteles állni. Felhatalmazza a 
Polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére. 
 

15. napirendi pont: Horváth Gábor Ábrahámhegy 0121/40 hrsz-ú út helyzetének rendezése: Vella 
Zsolt polgármester: Horváth Gábor megkereste az önkormányzatot, hogy kéri a 0121/40 hrsz-ú útrész 
áthelyezését a 0121/39 hrsz-ú telke fölé.                                                         folytatás a 17. oldalon  
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2014. szeptember 23-án a képviselő-testület már tárgyalta a megkeresést és döntött arról, hogy az út 
valamint a vízelvezetés megoldásáról helyszíni bejárást követően dönt. A helyszín megtekintése 
megtörtént, a kerítés áthelyezésre került, a terület vízelvezetésének kialakítása, valamint az ingatlanok 
nyilvántartási kitisztázása, településrendezési eszközök szerinti módosítása, továbbá átvezetése 
szükséges. A vízelvezető árok tisztítása a legfontosabb feladat és utána a felső rész vízelvezetésének 
megoldása. Emellett van egy útrendezési kérelem is. 
 

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy az ábrahámhegyi Meggy 
utca tulajdonviszonyait rendezi. Ezt követően intézkedik majd a vízelvezető árok kiépítéséről és az utca 
leaszfaltozásáról. A polgármester javasolja, hogy a 17. napirendi pontot tárgyalják, mert ez közvetlenül 
kapcsolódik az előbbiekhez. 
 

17. Településrendezési eszközök módosításának megindítása két részterületre: Vella Zsolt 
polgármester: A településrendezési eszközök módosításának igénye merült fel, melyre vonatkozóan 
Ábrahámhegy Község Önkormányzata 25/2014 (II.13.) számú határozatával döntött arról, hogy 
Meilinger Helga és Dunai János, valamint a Túravitorlás Sportklub településrendezési eszközök 
módosítására vonatkozó kérelmét támogatja, amennyiben az ügyfelek a költségeket vállalják. Az 
ügyfelek nyilatkoztatva lettek, melyre vonatkozóan mindkét érintett fél vállalta a módosítás költségeit. 
Az ügyfeleket felhívtam az összeg befizetésére. A településrendezési eszközök tekintetében a 0121/40 
hrsz-ú út vonatkozásában a biztonságos vízelvezetés, valamint a birtokviszonyok rendezése miatt 
szükséges az út egy részének megszüntetése, valamint az út kiszabályozása. 
 

A módosítási igények az alábbiak: 
 

1. Meilinger Helga és Dunai János kérelmezik az Ábrahámhegy 0121/29-38 hrsz-ú Mk-4 övezetbe 
tartozó ingatlantömb Helyi Építési Szabályzatának módosítása 14.§ (3-4) bekezdéseinek módosítása 
beépítési korlát megszüntetése, valamint terepszint alatti épületre vonatkozó előírások módosítását. 
 

2. Túravitorlás Sportklub kérelme: Kéri az Ábrahámhegy 1029/13, 1029/23 hrsz-ú ingatlanokon a Kki 
övezetben lehetővé tenni az ideiglenes építmények (konténer építmények) elhelyezhetőségét. Ennek 
érdekében kérik a Helyi Építési Szabályzat módosítását. 
 

3. Az Ábrahámhegy 0121/29-38 hrsz-ú és 0121/39 hrsz-ú ingatlantömb körüli utak szabályozási 
szélességének módosítása, valamint a más ingatlan megközelítését lehetetlenné nem tévő utak 
megszüntethetőségét a szabályozási terven. 
 

Homonnay Zsombor képviselő bejelentette érintettségét a Túravitorlás Sportklub kérelmével 
kapcsolatban, mivel ő az elnöke. A képviselő testület határozott, hogy a szavazásból fenti napirendi 
ponttal kapcsolatban kizárja. 
 

A testület a főépítész megbízásával kapcsolatban döntött arról, hogy a főépítészi feladatokkal 
megbízza Németh Ferenc (8273 Monoszló, Fő u. 23.) kisvállalkozót az ajánlata szerinti bruttó 50 000 Ft 
összegben. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 

A Helyi Építési Szabályzat módosításával kapcsolatban az alábbi döntést hozta: a településrendezési 
eszközök módosításánál Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 162/2013 (XI. 
07) számú határozatát fenntartja, Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
Ábrahámhegy község teljes közigazgatási területének Helyi Építési Szabályzatáról szóló 18/2005. (XII. 
15.) önkormányzati rendelet 14.§ (3)-(4) bekezdéseinek módosítását támogatja. 
 

A Helyi Építési Szabályzat módosítás Kki jelű övezetre kérelemmel kapcsolatban támogatja az 
ideiglenes építmények (konténer építmények) elhelyezhetőségét. Támogatja a Helyi Építési Szabályzat 
ilyen irányú módosítását. Felkéri a polgármestert, hogy a településrendezési eszközök módosítására a 
szükséges intézkedést tegye meg, a településrendezési eszközök készítésénél a tervben a módosítás 
szerepeljen, kivéve, ha azt magasabb szintű jogszabály kizárja. Amennyiben a kizárás fennáll a 
jogszabályi hely megjelölésével tájékoztatást kér a Képviselő testület. 
 

A településrendezési eszközök módosítása tervezési munka elvégzésére és dokumentálására 
megbízza a Panteus Kft.-t (8273 Monoszló, Fő utca 23.), az ajánlat szerinti bruttó 593.200 Ft 
összegben, és felhatalmazza a polgármestert, a szerződés megkötésére. 
 

A testület döntött a településfejlesztési és a településrendezési eszközök készítéséhez szükséges 
partnerségi egyeztetések módjáról és szabályairól, mellyel kapcsolatban határozatot hozott, valamint 
az egyeztetésbe bevonásra kerülő szervezetekről, melyek a következők: Nők a Balatonért Egyesület, 
Ábrahámhegyi Tűzoltó Egyesület, Ábrahámhegyi Polgárőr Egyesület, Túravitorlás Sportklub, 
Ábrahámhegy Kulturális Örökségének Megőrzéséért Alapítvány, Nádirigó Természetvédelmi Egyesület, 
Pro Ábrahámhegy Alapítvány, Ábrahámhegyi Fürdőegyesület. 

folytatás a 18. oldalon 
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16. napirendi pont: A Nádirigó Természetvédelmi Egyesület javaslata fák helyi védelembe 
vételére: Vella Zsolt polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a Nádirigó Természetvédelmi 
Egyesület képviseletében Gödrös Zsóka megkereste az önkormányzatot, hogy a Kulturális Centrum 
előtti szivarfát, az önkormányzat udvarának sarkában álló páfrányfenyőt, a Coop bolt előtti platánsort, 
és a Szilvádi utca végében lévő texasi narancseperfát vegye helyi védelem alá. Az önkormányzatnak a 
saját területén lévő fákról van joga dönteni, a Coop bolt előttiek más tulajdonában vannak és a 
tulajdonosnak nem áll módjában ezt támogatni. 
 

Dr. Szabó Tímea jegyző: A védetté nyilvánítás során sok feltételt meg kell vizsgálni, a pénzügyi 
feltételeket is. Más településen szakértőt bíztak meg, igaz a jogszabály nem írja ezt elő. Az egyesület 
anyaga kitér ezekre a kérdésekre. Meg kell küldeni a Nemzeti Park Igazgatóságához, az esetleges 
országos védelem alá vonás céljából. A végén egyeztető tárgyalást kell kezdeményezni az 
érdekeltekkel, és önkormányzati rendeletet kell alkotni. Ez egyfajta szándék döntés lenne. A szakértés 
költségét, amennyiben szükséges, nem tudja megmondani. A bolt előtti fákat is védetté lehet 
nyilvánítani, csak akkor a tulajdonos a felmerülő költségeivel az önkormányzathoz fordulhat. 
 

Gáspár József képviselő: Szakértőt kell megkérdezni, hogy koruknál fogva van-e értelme a fákat 
védetté nyilvánítani. 
 

Vella Zsolt polgármester javasolja, hogy a Nádirigó Természetvédelmi Egyesület kérelmével 
kapcsolatos folyamatot indítsák el, és amennyiben ehhez költség szükséges, az képviselő-testületi 
döntést igényel. 
 

A testület a fák helyi védelembe vételét megtárgyalta, döntött arról, hogy a védelembe vétellel 
kapcsolatos folyamatot elindítja, de amennyiben ennek során költség merülne fel, ahhoz testületi 
döntés szükséges.  
 

18. napirendi pont: Az óvodában nyújtott gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló rendelet 
módosításának véleményezése: A rendeletmódosítást a képviselő testület az előterjesztés szerint 
elfogadásra javasolja. 
 

 
 

Tájékoztató a Közös Önkormányzati Hivatalról 
 

A helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény lehetőséget biztosít 

az Önkormányzatok részére, hogy az érintett települési önkormányzatok képviselő-

testületei az általános önkormányzati választások napját követő hatvan napon belül 

közös önkormányzati hivatal létrehozásáról vagy megszüntetéséről, illetve abból 

történő kiválásról és másik hivatalhoz történő csatlakozásról dönthet. A megállapodás 

az általános önkormányzati választásokat követő év január 1-jén lép hatályba. 
 

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. december 9-én 

tartott rendkívüli képviselő-testületi ülésen – az előzetes egyeztetéseket követően – 

döntött arról, hogy 2014. december 31. napjával kiválik a Kővágóörsi Közös 

Önkormányzati Hivatalból, és 2015. január 1. napjától Badacsonytomaj Város 

Önkormányzatával alakít Közös Önkormányzati Hivatalt. 
 

Ez a település lakóinak kiszolgálásában további előnnyel jár, mivel Ábrahámhegy, 

Badacsonyi u. 13. szám alatt továbbra is állandó jelleggel kirendeltség fog működni 5 

fővel. Visszakerül az adóügyi, pénzügyi és igazgatási ügyintéző, továbbá amint az új 

hivatalban betöltik az aljegyzői munkakört, heti 20 órában jegyzői ügyfélfogadás is 

biztosítva lesz az önkormányzati és igazgatási feladatok helyben történő intézésére, 

remélhetőleg lakosaink legnagyobb megelégedésére.   
               Vella Zsolt 

                polgármester  
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ÁDVENTI HANGULATBA ÖLTÖZÖTT 

ÁBRAHÁMHEGY  
 

November 28-án és 29-én szorgos kezek készítették 

a falu nagy ádventi koszorúját, díszítették a fenyőfát 

az önkormányzat udvarán és a vasúti parkolóban, 

a közvilágítási oszlopokra pedig felkerültek 

a karácsonyi fények. 
 

Szeretném köszönetemet kifejezni az Ábrahámhegyi Önkéntes 

Tűzoltóegyesület, és a Nők a Balatonért Egyesület Ábrahám-

hegyi Csoport tagjainak, és mindazoknak, akik díszeket 

készítettek, díszítettek, oszlopot, létrát másztak, mindenkinek 

aki bármiben segített, hogy ilyen módon is ünnepi hangulatban 

várjuk a karácsonyt. 

                                                                        Vella Zsolt 

                                                                      polgármester 

 
 

HÍREK A BADACSONYTOMAJI PIPITÉR ÓVODÁBÓL 
 

 

Szüretelés az Istvándi Pincészetnél 
 

Egy szép őszi délelőttön az óvoda nagycsoportosai kis 
kosárkákkal a kezükben elindultak szüretelni a Magyaródi 
család meghívására az Istvándi birtokra. 
 

Hangulatos énekelgetés és beszélgetés közben, a természetet 
megfigyelve, gyalogosan tettük meg az odavezető utat. 
 

Már nagyon vártak bennünket, finom rétessel és innivalóval 
kínálták a megfáradt csapatot. Kis pihenő után nekiláttunk a 
szüretelésnek. A szorgos kis kezeknek köszönhetően gyorsan 

teltek a kosárkák, majd következhetett a préselés művelete, melyet önállóan gyakorolhattak. Persze nem 
maradhatott el a szőlő finom levének megkóstolása sem. A gyermekek nagyon jól érezték magukat, 
megismerhették a szüreteléssel kapcsolatos munkákat, élményeket, ismereteket, tapasztalatokat szereztek. 
Erősödtek a gyermekek közötti kapcsolatok, együttműködési készségek. Ezúton is szeretnénk megköszönni 
ezt a szép és tartalmas napot mindkét családnak.                                                           Óvónők 

 

Márton-napi játszóház 

a Pipitér Óvodában 
E nap a keresztény világban sok helyen piros betűs ünnep. 

Óvodánkban idén is játszóházi foglalkozással emlékeztünk 

meg Szent Mártonról. Nevéhez sok legenda, közmondás, 

szólás fűződik, pl. „Ha Márton fehér lovon jár, Karácsony 

sárban tapicskál.” Márton tiszteletére sok helyen libasültet 

esznek, mert „Aki Márton-napján ludat nem eszik, az egész 

évben éhezik.”. A liba mellcsontjának színéről 

következtetnek az időjárásra: Ha a lúd csontja fehér, akkor szép, havas tél lesz, de, ha barna, akkor 

esős, sáros.  Eleink Márton napkor kóstolták meg először az újbort.   
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Régen egyes vidékeken ilyenkor hajtották be az állatokat a legelőkről, és a boltosok is ezen a napon 

gyújtották meg a lámpásokat, mert már olyan sötétek, rövidek a nappalok, hogy egész nap világítani 

kell.  A régi idők emlékére minden évben lámpást is készítünk a gyerekekkel játszóházi keretek között, 

amely jól beleilleszkedik a kompetencia alapú programcsomag TŰZ témakörébe. 
 

A játszóházban valamilyen formában mindig megjelenik a liba is, és a „libás” ételek, valamint az újbor, 

igaz ez utóbbi csak must formájában. Az óvodások a tanult „libás” énekekkel, mondókákkal vonulnak ki 

a csoportszobákból óvó nénijük vezetésével. A játszóházvezető óvónő elbeszélgetett a gyerekekkel 

Szent Márton legendájáról, és ismertette a naphoz kötődő hagyományokat, hiedelmeket. A gyermekek 

maguk is elmondhatták ismereteiket Szent Mártonnal kapcsolatban, lehetőségük nyílt egyéni szerep-

lésre, önálló gondolatok megfogalmazására. Ezt követően választhattak a különböző tevékenységek 

között, ki-ki kedve, és érdeklődése szerint. 
 

Az idei Márton napon kukoricacsuhéból készítettünk játékokat – 

csutkababát, csigabigát,- s a napokkal előtte a gyermekek által 

lemorzsolt kukoricával liba alakzatokat díszítettünk. 

Meghívott vendégünk Hídvéginé Kati néni volt, aki megmutatta, 

hogyan kell vesszőből kerítést készíteni. Minden óvodás kipróbálta 

és haza is vihette az általa font kis kerítést. 

A játszóház befejezéseként énekelve körbejártuk az óvodát az 

elkészített lámpásokkal. Bevonultunk az ebédlőbe, elfogyasztottuk a 

ludaskását, és koccintottunk az „újborral” mindnyájunk 

egészségére. Az elkészült munkákból kiállítást rendeztünk az 

aulában, így a szülőknek is módjában állt a hagyományápolás és a kompetencia alapú oktatás 

összekapcsolásának egyik formáját megismerni.                                 Gelencsér Ottóné  játszóházvezetö 
 

KIRÁNDULTUNK 
 

A badacsonytomaji óvoda középső és nagy-

csoportosaival október 3-án útnak indultunk a ba-

latonfüredi „Bodorka” Balatoni Vízivilág Látoga-

tóközpont felé, hogy megemlékezzünk az állatok 

világnapjáról. Óvodánkban már hagyománnyá vált, 

hogy ezen a napon kirándulásokat szervezünk, 

például többször meglátogattuk a veszprémi Állat-

kertet is. Az idén úgy gondoltuk, megtekintjük az 

újonnan épült, különböző halfajokat bemutató 

akváriumokat. Mi, felnőttek sem láttuk még, ezért 

kíváncsian vártuk az érdekesnek ígérkező látványt. 

Már az előtér-belépve elénk tárult egy csodálatos 

vízi világ, ami azonnal magával ragadta a 

gyerekeket, felnőtteket egyaránt.

 Ez az élmény tovább haladva csak fokozódott. Az 

akváriumokba elhelyezett növényvilág között 

számunkra ismert és nem ismert halak úszkáltak a 

látogatók örömé-re. A gyerekek egymás szavába 

vágva idézték fel horgász- és egyéb halakkal 

kapcsolatos élményeiket (amelyek nem voltak 

mindig valóságosak…) 
 

Az ismeretterjesztő mozi már kevésbé kötötte le 

figyelmüket, fontosabb dolog foglalkoztatta őket: 

„Mikor eszünk?” A közeli parkban elfogyasztottuk 

az otthonról hozott „rágcsálni valót”. Jóllakottan, 

újabb élménnyel gazdagodva indultunk vissza az 

óvodába.   
                                        Orbán Márta óvónő 

                                                                                                                          

 

HÍREK a RÉVFÜLÖPI ÓVODÁBÓL 
 

 

A 2014-2015-ös nevelési évet megszépült óvodában kezdték meg a révfülöpi és környékbeli 

települések gyermekei. Az épület új nyílászárókat, szigetelést és külső burkolatot kapott.” 
 

Sok új kisgyermek érkezett a Katica csoportba, amelyben 19, a Süni csoportban 22 

gyermeket nevelünk. 
 

Megcsodáltuk a Révfülöpi Foltvarrókör gyönyörű munkáit. A nagycsoportosok még a 

Helytörténeti Múzeum érdekes tárgyaival is megismerkedhettek. A légifelvételen 

megkerestük az óvodát és a helyi nevezetességeket. Ellátogattunk a badacsonyörsi Varga 

Pincészetbe is. Sok érdekes program vár még ránk az idei tanévben. 
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A Révfülöpi Általános Iskola Hírei 
 

Az őszi szünet előtt megrendezett töklámpás faragó 

versenyre nagyon vicces töklámpások készültek. Volt 

éhes, mérges, óriás, hiányos fogú, mintás arcú és egy 

cicának álcázott lámpás egészen különlegesnek bizonyult. 

Lehetett szavazni a kedvencre, ami nem is volt olyan 

könnyű, hiszen valamennyi lámpácska nagyon tetszetős 

volt. A szavazás alapján az első 5 helyezett: 
 

1./ Szabó Angelika (2.o.) 

2./ Molnár Dóra (4.o.) 

3./ Vodenyák Szilvia és Pintér Máté (2.o.) 

4./ Szegi Benedek (2.o.) 

5./ Kovács Cintia (7.o.), Török Annamária (3.o.) és 

Teodóra (6.o.), Árokszállási Ramóna (4.o.) és Attila (1.o.)  
 

Nagyon gratulálunk a nyerteseknek! Azok a gyerekek, akik nem értek el helyezést, de szorgalmas munkájukkal 

hozzájárultak a HALLOWEEN ünnephez, kicsi ajándékkal őket is jutalmazzuk. Köszönjük a részvételt és a versenyre 

szánt időt! / Diákönkormányzat/ 
 

Egyébként tudjátok mit jelent a  HALLOWEEN angol szó? Eredeti jelentése: Mindenszentek előtti este. Jellegzetes 

jelképe a faragott töklámpás. Hogy miért? A hiedelem szerint október utolsó napján a legvékonyabb a választóvonal az 

élők és a holtak világa között. Ilyenkor a halottak lelke útnak indul és addig barangol, amíg haza nem talál. Ezért világít 

a töklámpás, hogy a lelkek könnyen megtalálják egykori lakhelyüket. Rémisztő kinézetük viszont azért van, hogy a 

gonosz lelkeket távol tartsák. 

Nyílt napok voltak az iskolában november 19-én szerdán és 20-án csütörtökön. Sok szülő élt azzal a lehetőséggel, 

hogy betekintést nyerhessen a tanítás folyamatába és gyermeke tanórai munkájába. 
 

 

A Szülői Munkaközösség Suli bált szervezett november 22-én szombaton, este 19 órai kezdettel!  Ezen a vidám és 

jó hangulatú  estén egymásért és gyermekeinkért voltunk együtt, hiszen a bevétel a  gyerekek javát, tanulását, 

szabadidős tevékenységeit szolgálja! Mozi délutánokat szervezünk kéthavonta a gyerekeknek, hogy a tanulás mellett 

egy kis szórakozásban is legyen részük. Szeretnénk, hogy a Révfülöpi Általános Iskolában igazán jól érezzék magukat a 

gyerekek! Az eredményes tanulás, a különböző megmérettetések, versenyek és szereplések mellett szabadidejükben 

vidám kikapcsolódásra is nyíljon lehetőség. Októberben az alsósok a Rio 2 című filmet, a felsősök pedig a Hair-t 

nézték meg, melynek mondanivalójáról és üzenetéről Németh László igazgató 

úr külön beszélgetett a gyerekekkel. A következő mozi decemberben, a téli 

szünet előtt lesz, melyre szeretettel várunk minden kedves érdeklődő diákot.  
                                         Török Péterné, Molnár Lajos 
 

 

Versenyek 
 
 

A 16. Veszprémi Nemzetközi Játékokon Juhász Judit 4. osztályos tanulónk, 

könnyűzene kategóriában az első korcsoportban, bronz minősítést ért el! 

Gratulálunk! 
 

 „Kiscsillag születik” néven vetélkedő műsort indítottunk abból a célból, 

hogy a gyerekek a tanórai tevékenységük mellett bemutatkozhassanak másik 

oldalukról is, amiben tehetségesek, ügyesek. Szerepeljenek közönség előtt, 

merjenek kiállni mások elé és izgalmukat legyőzve a lehető legjobbat adják 

önmagukból. Ezt is tanulni kell. 
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Az október 17-én meg-rendezett „KISCSILLAG SZÜLETIK” 

vetélkedő műsor első fordulóján ügyesen szerepelt minden 

résztvevő, de mivel első alkalommal vettek részt diákjaink egy 

ilyen rendezvényen, nem volt könnyű dolguk. Ezért a szakmai 

zsűri, miután értékelt és a tanulságokat ismertette, úgy döntött, 

hogy a hibákból tanulva újra szerepelhet mindenki a második 

fordulón, sőt, aki most kapott kedvet hozzá, még az is 

csatlakozhat! 

A zsűri azért a résztvevők közül kiemelt 3 csapat és 3 egyéni 

versenyzőt. Az első osztályból Pálffy Júliát, aki szavalattal, a 

második osztályból Szabó Angelikát, aki népdalokkal és az ötödik osztályból Balog Gergőt, aki szintén verssel - csak 

egy kicsit eltérve a megszokottól - örvendeztette meg a nézősereget. A csoportos fellépők közül megérdemelték a 

zsűri kiemelt figyelmét a második osztályosok tánca, Bíbor Hanna, Szabó Angelika, Pálffy Maja és Tóth Zsombor 

részvételével, az iskola énekkara Halász Korinna, Kancsó Melani, Galler Boglárka, Piros Laura, Sárvári Nóra, Sebő 

Eszter és Török Teodóra közreműködésével, s nem utolsó sorban a népdalcsokorral fellépő 4.osztályos Juhász Judit 

és Molnár Dóra, akik a szereplésükhöz illő gyönyörű néptánc ruhát is viseltek.  

A jutalomban részesülőknek nagyon gratulálunk és biztatunk 

mindenkit, aki úgy érzi, hogy valamiben ügyes és ezt szeretné 

másokkal is megosztani, akkor készüljön a következő fordulóra, 

mely december 5-én a Mikulás ünnepség délutánján 14.00-kor 

kerül megrendezésre. Aki szeretne, bátran kérjen segítséget vagy 

javaslatot pedagógustól. Addig is jó felkészülést kíván a 

Diákönkormányzat és megköszönjük a zsűri értékelő és segítő 

munkáját, valamint a két nyolcadik osztályos tanulónak, Janzsó 

Patriknak és Bereczki Ákosnak szenzációs műsorvezetői 

tevékenységét! 
 

Továbbtanulás 
Nyolcadik osztályos tanulóink számos továbbtanulási tájékoztatón 

és különböző iskolák nyíltnapjain vehetnek részt, hogy a 

pályaválasztás sikeresebb legyen. A Veszprémi Közgazdasági és 

Közigazgatási Szakközépiskola játékos vetélkedőt is szervezett, 

hogy az érdeklődő diákok nagyobb betekintést nyerhessenek az 

iskola életébe. A mi iskolánkból Dencs Márton, Janzsó Patrik és 

Kovács Rebeka 8. osztályos tanulók vettek részt ezen a kétfordulós 

vetélkedőn, melyen 3. helyezést értek el! Ezzel nem csak az iskolát 

ismerhették meg közelebbről, hanem nyereményben is 

részesültek. Telefonegyenleg feltöltés és egyhetes ingyenes mobilinternet használat volt a jutalom. Gratulálunk az 

eredményes versenyzéshez! A Veszprém megyei középiskolák nyílt napjai is megtalálhatók a honlapon, a 2015/2016. 

tanév beiskolázási terveiről. 
 

Kosárlabda 
 

U 12-ES FELKÉSZÜLÉSI TORNA – Tapolca 2014.11.08. 
 

Tapolca I. – Révfülöp 45 : 37,   Pontszerzők:  Réti Boldizsár 16, Sárvári Nóra 8, Muzsi 

Márton 4, Bakos Balázs 4, Török Teodóra 3, Dalmai Kamilla 2. 
 

Révfülöp - Tapolca II. 35: 16Pontszerzők:  Bakos Balázs 9, Sárvári Márk 6, György Anna 4, Réti 

Boldizsár 4, Sárfi Eszter 4, Muzsi Márton 3, Török Teodóra 3, Sárvári Nóra 2. 
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Iskolánk csapata nagy küzdelmek során, egy 

győzelemmel és egy vereséggel a második helyen 

végzett. A torna legeredményesebb játékosa: 20 

dobott pontjával, 14 lepattanójával és 5 szerzett 

labdájával Réti Boldizsár lett. 
 

Futsal 
 

November 26-án, 6 csapat részvételével rendezték 

Tapolcán a Teremlabdarúgás Diákolimpia Körzeti 

Döntőjét. Az előzetes sorsolás alapján két, hármas 

csoportban mérkőztek először a csapatok. Itt a 

következő eredmények születtek: 

Badacsonytomaj – Révfülöp: 2 : 6 Gólszerzők: Janzsó 

Patrik (3), Bereczki Ákos (1), Epres Tamás (1), Tompos 

András (1)    Révfülöp  –  Tapolca/Bárdos: 3 : 6 Gólszerzők: Janzsó Patrik (2), Németh Bence (1) 
 

Iskolánk csapata egy győzelemmel és egy vereséggel csoportmásodiként az „A” csoport első helyezettjével a 

tavalyi Kisiskolás Körzeti Bajnokkal küzdhetett meg a döntőbejutásért. A keresztbejátszás eredménye: 

Nemesgulács  -  Révfülöp    3 : 3 (büntetőkkel:  7 : 6) Gólszerzők: Janzsó Patrik (2), Bereczki Ákos (2), 

Tompos András (1), Réti Boldizsár (1) Az elveszített büntetőpárbaj után csapatunk sajnos már csak a 3-4-ik 

helyért folytathatta a küzdelmet. A Balatonederics ellen a második félidő végén elér egyenlítés után a 

hibátlanul értékesített büntetőkkel csapatunk végül a III. helyen zárt. Gólszerzők: Réti Boldizsár (1), Janzsó 

Patrik (1), Bereczki Ákos (1), Tompos András (1) Gratulálunk! Szép volt fiúk! 

 

Juhász Judit, iskolánk negyedik osztályos tanulója, szép eredménnyel tért haza a Grúziában 

megrendezett Sakk Európa Bajnokságról. A Batumiban megtartott rangos versenyre tíz országból 

érkeztek sakkozók, a 8 és 18 év közötti korcsoportban. Ebben a kategóriában 73 résztvevő küzdött meg 

egymással, közöttük 10 magyar versenyző is. Judit 9 mérkőzést játszott, és 6 pontot gyűjtött. Ezzel a 

teljesítményével az összesítésben a 9. helyezést érte el. A magyar versenyzők között ezzel a 2. lett a 

rangsorban. (Tényleg igaz a közmondás:”Kicsi a bors, de erős!”) Szívből gratulálunk Juditnak a szép 

eredményhez, és kívánunk neki további szép sikereket!                                                   Török Péterné 

 

II. korcsoportos kosárlabdázóink Szombathelyen szerepeltek az Országos Kenguru Bajnokság II. 

fordulóján. A Révfülöpi Kosársuli játékosaival megerősített Tapolca Körzeti Lány és Fiú válogatott 

egyre jobb formában és magabiztosan játszott. Összesítésben a lányok a második, míg a fiúk a harmadik 

helyen végeztek. A mérkőzéseken Molnár Dóra 13, Tulner Ráhel 9, Juhász Judit 4, Pálffy Bianka 4, 

illetve Pászti-Nagy Richárd 34, Tátrai Levente 29, Muzsi Ferenc 3 pontot szerzett összesen. Szép volt 

fiúk és lányok! Hajrá Révfülöpi Kosársuli! 

 
Dobruskán jártam 

 

Ezúton is szeretnék köszönetet mondani Vella Zsolt Polgármester Úrnak, hogy szeptemberben én is 

elmehettem testvérvárosunkba, Dobruskára. Nagyon szép élményekkel lettem gazdagabb. 

Láthattam a város nevezetességeit: kiállításokat, templomot, könyvtárat... 

Köszönöm mindenkinek a kedvességet, a nálam sokkal fiatalabb útitársaimnak, hogy nem hagytak 

magamra, mindenben a segítségemre voltak. Külön köszönöm Szőkéné Icának a figyelmességét, 

hogy még a vásárlásnál is velem tartott és segített. Nagyon jó hangulatú, vidám napokat tölthettem 

ebben a meseszép cseh kisvárosban. Sokat nevettünk, mókáztunk. Szívemben őrzöm e szép 

emlékeket.                                                                                                                                                                                                                                                                       Berki Józsefné 
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Adventi pályázat 2014. 
 

Az idei évben az E-On pályázatot hirdetett, melyen települések kis csoportjai vehettek részt. Az 

ábrahámhegyi „Jégmadár” Nyugdíjas Klub is indult a megmérettetésen, hogy településünknek 

egy 5 méter magas kivilágított karácsonyfát nyerjünk. Egy rövid kisfilmet készítettünk arról, 

hogy a mi településünkön hogyan készülünk advent idején a karácsonyra. A 230 

pályamunkából 24 került díjazásra. Sajnos mi nem kerültünk a be a 24-be, ám úgy érezzük, mi 

így is nyertünk. A pályázati anyagot egy hét leforgása alatt állítottuk össze egy szép és nemes 

ügy érdekében. S bár karácsonyfát nem nyertünk, készítettünk együtt egy szép kisfilmet, amely 

azt gondolom, példa értékű lehet mások számára is. A szeretetről, az összefogásról, a 

közösségi szellemről lehet sokat beszélni, de igazán a tettekben mutatkozik meg mindez. 

Anyukák, apukák, gyerekek, nagyszülők magánemberként; a tűzoltók, a polgárőrök, a NABE és 

a Nyugdíjas Klub tagjai kis közösségként voltak jelen a forgatásnál és segítettek mindenben. 

Hálás szívvel köszönöm mindazoknak, akik segítségünkre voltak. Név szerint nehéz lenne 

kiemelni mindenkit, hiszen közvetve vagy közvetlenül közel száz ember vett részt az anyag 

elkészítésében. A végeredmény önmagáért beszél, a film a facebook-on, a youtube-on és az 

Ábrahám TV-ben is megtekinthető. S bár az eredményhirdetés után csalódottak voltunk, 

nekünk ez a nyertes alkotás! 

Áldott, békés, meghitt karácsonyi ünnepeket kíván  a „Jégmadár” Nyugdíjas Klub nevében: 
                                                                                                                   Szabóné Berki Szilvia 
 

 
 

Kicsi fenyő boldogsága 
Szabó Lászlóné, Györgyi néni verse 

 

Ott állt a magas fenyők árnyékában 
Csak maga volt már, - a kicsi árva. 

Elkerült már minden társa. 
Mindig éppen karácsonyra 

 

Azt susogják a nagy társak, 
A karácsony az ember rossz szokása, 

Kivágja a szép kis fákat, 
Haza viszi a családja asztalára, 
S lesz majd annak díszruhája. 

 

Vágyott erre a kis fenyő, 
Kevés volt a szép zöldellő, 
Kívánta a pompás fénylőt, 

Ajándékot, örömkeltőt. 
 

Mindig, mindig erre vágyott, 
Várta nagyon a nagy napot, 

Hisz nem nőtt ő olyan nagyot, 
De betakar egy asztallapot. 

 

Elfér alján sok ajándék, 
Amit szülő, s gyermek kapott. 
Egy szép javas nap hajnalán, 
Hangot, zajt hall a hegy alján 

 

Nem kellett már többet várni, 
Jött egy ember, fenyőt vágni. 

Társai közt őt is vitte, 
Gúzsba kötve, nagy autóra tette. 

 

A piacon aztán, a halomba vetette, 
A kis fenyő nem így képzelte. 
Visszavágyott a szép erdőbe. 

Egy apuka, kicsi fiát 
kézen ott vezette, 

A többi fenyő közül,  
őt megvette. 

 

Mondd csak apu, ezt a sok fát, 
Mind-mind a Jézuska hozta? 

Igen fiam, csak neki most,  
igen sok a dolga! 

Majd mi földíszítjük,  
otthonunkban, 

És az ajándékot is, 
majd oda hozza. 

 

Tódított most egyet 
a fiát szerető apa, 

S ezt a kisfenyő is hallotta, 
s rosszallotta. 

 

Otthon aztán, lett mindjárt egy talpa, 
Hogy a gerincét 

egyenesen tartsa. 
 

 
 

 

Mustrálták, s szépen körbejárták, 
Föl is vette vágyott díszruháját, 

Megcsodálta, a csillogó, 
régi vágyát, 

A gyermeksereg boldogságát. 
A sok-sok játék nagy garmadát, 

 

Pár nap múlva kopasztották. 
Lehántották a sok cukrát. 
Lehullott a zöld ruhája, 

Elmúlott az illatárja. 
Rá sem néz már a sok gyerek, 

Elmúltak már az ünnepek. 
Hamarosan, csak útban lett. 

 

Tárulnak az ablakszemek, 
A házakból aláhullnak, 

Kopaszon és elárvultan. 
Ott hevernek kint az utcán, 

Majd egy autón egy halomban 
Bedarálva, elhurcolták. 

 

A régi földbe beleszórták. 
Sajnálták már a nagy fenyők 

Tudtuk azt mi, hogy visszajössz! 
Vigasztalták: Majd egyszer csak 

újra felnősz! 
 

Szabó Lászlóné Simon Györgyi 
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ÁBRAHÁMHEGYÉRT EMLÉKÉRMET KAPOTT 
 

Pattantyús-Ábrahám Miklós 
 

az Ábrahámhegyi Fürdőegyesület elnöke 
 

Pattantyús Ábrahám Miklós villamosmérnök geofizikus 
szakértő közelmúltbeli nyugdíjba vonulásáig az Eötvös Loránd 
Geofizikai Intézet tudományos munkatársaként dolgozott.  
 

Villamosmérnöki diplomája megszerzése után négy évig tartó 
terepmunkája során megismerkedett a geo-elektromos, mágneses és gravitációs mérések gyakorlatával. Ezután 
több téma felelőseként, műszer-fejlesztő és műszerépítő munkát végzett. 1982-től „A Geofizika a régészetben” 
című kutatási témát vezette. Egy évig a Geo-elektromos fejlesztő és műszerépítő osztály vezetője volt, mellette 
számos geofizikai feladat megoldásának témavezetője is. 1989 óta az ELGI földradar témáját vezette, majd 
jelentős tapasztalatra tett szert az üregkutatásban és más geotechnikai tárgyú feladatok geofizikai módszerekkel 
történő megoldásában. 
 

1985-től tagja a Magyar Geofizikusok Egyesületének, 1988-ban elnyerte a Kiváló Dolgozó címet, és a Geotechnikai 
Tagozat vezetőségében dolgozott 2009-ig. 2004-ben Pro Geofizika díjat kapott. A vasúti felépítmények geofizikai 
vizsgálatával 2000-ben kezdett el foglalkozni, és a vasút és annak története kedvelt témájává vált. 
 

Ábrahámhegyhez való kötődése nagyapja, Pattanytús Ábrahám Géza, nemzetközi hírű egyetemi tanár hatására 
vált szorossá, aki itt épített nyaralót, és az üdülő- és fürdőtelepülés kialakításának megindítójaként 1934-ben 
megalapította az Ábrahámhegyi Fürdőegyesületet. A rendszerváltás után Miklós, aki nyarait a családi fészekben, 
Ábrahámhegyen töltötte, kötelességének érezte a Fürdőegyesület újraélesztését. Kitartó szervező munka után 
1994. április 30.-án az Ábrahámhegyi Fürdőegyesület 76 taggal újjáalakult. Dr. Nádori László volt az elnök, és 
Pattantyús – Á. Miklós az ügyvezető. A 7 tagú elnökség fő céljai: az üdülőhely szépítése, virágosítása, kiállítások, 
sportrendezvények szervezése, képeslapok, térképek kiadása, helytörténeti adatgyűjtés, helyi újság létrehozása 
voltak. Az önkormányzattal karöltve megindult az „Ábrahámhegyi Hírmondó” havilap, majd évenként kiadásra került 
az „Egyesületi Tükör”, melyek szerkesztésében, cikkek írásában Miklós oroszlánrészt vállalt. 
 

Jó kapcsolatot alakított ki a helyi önkormányzattal, és a társszervezetekkel, így a Balaton parti Fürdőegyesületek 
Szövetségével a NABE Ábrahámhegyi Csoportjával, a „Nádirigó” Környezet és Természetvédelmi Közhasznú 
Egyesülettel, a Túravitorlás Sportklub Ábrahámhegyi Szakosztályával, az Ábrahámhegy Kulturális Örökségének 
Megőrzéséért Alapítvány kuratóriumával. A jó együttműködés elismeréseként a Balatonparti Fürdőegyesületek 
Szövetségétől 2006-ban kitüntetést is kapott. 
 

A Fürdőegyesület keretén belül számos rendezvényt és kiállítást szervezett, melyek közül a legnevezetesebbek: 
 

1995-ben a vasúti megálló jubileumi (1925-1995) ünnepsége, 1997-ben Csörgey Titusz emlékkiállítás, 1998-ban: 
Fény-Tér-Kép kiállítás, 2000-ben az Ábrahámhegyi Vasúti megálló üzembe helyezésének 75. évfordulójára, 
Jubileumi Vasúti kiállítás a Vasútállomás épületében, 2009-ben az Észak Balatoni Vasút centenáriumi ünnepsége, 
nosztalgia emlékvonat indítása ábrahámhegyi megállással, 2010-ben a Budapesti Pedagógus Képzőművész 
Stúdió Szabadiskola kiállítása, 2012-ben Fotó-és kézműves kerámia művészeti kiállítás szervezése 
 

2001-ben Ábrahámhegy Község településfejlesztési koncepciójának kidolgozásában is részt vett. 2008-ban 
elkészítette az „Ábrahámhegy természeti és épített környezetének megőrzése, színvonalának emelése” című 
projektet, mely pályázaton a Fürdőegyesület több millió Ft-ot nyert a település számára (Bökhegyi zöld terület, 
kerékpáros pihenő, kialakítása, önjáró fűnyíró, bozótvágó stb. vásárlása.) Szívügyének tekintette az ábrahámhegyi 
környezet rendben tartását, szépítését. Ezért szemétgyűjtési és parlagfű irtási akciókat szervezett, és abban 
aktívan részt is vett. Az Ábrahámhegyi Fürdőegyesület ügyvezetői feladatait, az időnként nem könnyű operatív és 
adminisztratív munkát az ujjá alakulástól kezdve mindvégig lankadatlan, egészségét nem kímélő kitartással 
végezte az egyesületi elnökök támogatásával. (dr.Nádori László, dr.Göllesz Viktor, dr.Zalatnai Ottó, 
dr.Medzihradszky Kálmán, dr. Ballagi Farkas) 
 

Munkássága során Ábrahámhegy közéletének emblematikus személye és az Ábrahámhegyi Fürdőegyesület 
meghatározó kulcsembere lett. Mára már több mint húsz éve, hogy településünk érdekében fáradozik. Önzetlen és 
odaadó munkáját a lakosság nevében is megköszönve nyújtotta át Vella Zsolt polgármester október 23-án 
Pattantyús Ábrahám Miklósnak az Ábrahámhegyért Emlékérmet.  
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„Az 1956-os forradalom megőrizte a nemzet öntudatát, és mindenhol 
életben tartotta a szabadság emlékét. Nem kétséges, hogy a győzelem utólag született, 

de az emberség mégiscsak felülkerekedett, hiába tiporták rendőrcsizmákkal.” 

                                                                                              (David Pryce-Jones, a National Review korábbi szerkesztője - 2006.) 
 

2014. október 23-án Ábrahámhegyen is megemlékeztünk a Forradalom és Szabadságharc 58. évfordulójáról. 
Az ünnepségen közreműködött Mészáros Róza és Mayer István, nagyon szép verset mondott Berki Józsefné 

Ilonka, az ünnepi beszédet pedig Kovács József alpolgármester mondta. 
 

 

A fotók forrása: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár gyűjteménye, 

 

 
 

Mindenszentekkor és halottak napján  
 

HALOTTAINKRA EMLÉKEZTÜNK 
 

„Kezdetben azt gondoltam, hogy halálod veszteség volt, és pusztulás, 

fájdalom és bánat, amit aligha lehet elviselni.  

Csak most kezdek rádöbbenni, hogy az életed ajándék volt,  

és egyre erősödő szeretet maradt utána.” 
 

Elérkezik a ködös november, és az emberek megindulnak hosszú sorban a temetők felé. Estefelé virágba és fénytengerbe 

borulnak a sírok. Messziről jött rokonokkal, ismerősökkel találkozunk. Évszámok rebbennek, az imbolygó 

gyertyavilágnál, emlékek sokasága tódul elő. Megtisztult lélekkel csak állunk, és észre sem vesszük, hogy már rég nem a 

gyertya világít, hanem a bennünk lakozó szeretet, kegyelet és emberi tisztesség.   

http://oktober23.kormany.hu/F%C5%91v%C3%A1rosi%20Szab%C3%B3%20Ervin%20K%C3%B6nyvt%C3%A1r%20gy%C5%B1jtem%C3%A9nye
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Hogyan készült, és hogyan dőlt le a Sztálin szobor? 
 
1949. december 20-án, Sztálin 70. születésnapja előestéjén a főváros 
Törvényhatósági Bizottságának díszközgyűlése „viharos lelkesedéssel” 
elhatározta, hogy:  
 

„1. Budapest legnagyobb útját, az Andrássy utat Joszif Visszario-
novics Sztálin generalisszimuszról, az egész haladó és békére törek-
vő emberiség lángeszű vezéréről Sztálin útnak nevezi el; 
 

2. Sztálin generalisszimuszról művészi kivitelben és méretben méltó 
emlékművet készíttet és állíttat fel, fővárosunk erre legméltóbb és 
legalkalmasabb helyén” 
 

3. Budapest erre alkalmas és méltó helyén felállítja annak a szobornak 
másolatát, melynek eredetijét a magyar nép hálája jeléül küldte Sztálin generalisszimusznak születésnapjára, és 
amelyet a Magyar Népköztársaság megbízásából Kisfaludi Strobl Zsigmond szobrászművész készített el.” - A 
kompozíció egy munkáscsaládot ábrázol, és a kisfiú és kislány viszik a hála virágfüzérét. A talapzaton a Rákosi-címer 
alatt „A nagy Sztálinnak a hálás magyar nép 1949” felirat olvasható. Ezt a szoborcsoportot is1956-ban távolították el 
a Szabadság térről. 
 

Az Andrássy út átkeresztelése azonnali hatállyal megtörtént, „A nagy Sztálinnak a hálás magyar nép” szobrot 1950. 
április 2-án a Szabadság téren felavatták, a Sztálin-szobor ügyében pedig megkezdődtek az előkészületek. 
 

Zártkörű pályázatot hirdettek, melyen belül név szerint „meghívták” a részvételre: Antal Károlyt, Baksa Soós Györgyöt, 
Beck Andrást, Bokros Biermann Dezsőt, Borsos Miklóst, Csorba Gézát, Farkas Aladárt, Ferenczy Bénit, Kerényi Jenőt, 
Kisfaludi Strobl Zsigmondot, Kocsis Andrást, Marosán Lászlót, Medgyesy Ferencet, Megyeri Barnát, Mikus Sándort, 
Pátzay Pált, Somogyi Józsefet, Szabó Istvánt, Szabó Ivánt, Tar Istvánt, Turáni Kovács Imrét, Ungvári Lajost, Varga 
Oszkárt, Vedres Márkot és Vilt Tibort.  
 

A pályázat május 15-én zárult, és az elkészült 1:10 méretű gipszmintákat az Országházban állították ki. A „felkért” 25 
szobrász közül 24 küldött be pályaművet. Szabó István kettőt is, Pátzay betegségére hivatkozva nem prezentált 
pályaművet, viszont önként adott be alkotást: Bartha Lajos, Ék Sándor, Harci Károly, Sóvári János, valamint Vass Viktor 
és Ősz Nemes György közösen. 
 

Így 30 mű szerepelt az országházi tárlaton, melyekről így nyilatkozott Pongrácz Kálmán, a Fővárosi Tanács Végrehajtó 
Bizottságának elnöke az 1950. december 12-i VB-ülésen: „A beérkezett alkotások csapnivalóan rosszak. A harminc 
pályamű között van olyan, amelynek ha a fejét letakarjuk, akkor Petőfit ábrázolja. Vannak eltorzított alakok, 
olyanok, amelyeknek készítői ellen mindjárt vizsgálatot kellene indítani.”                    Íme, néhány az említettekből: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

     „Kicsit zömök Sztalin”                 „Kedélyes Sztalin”                             „Petőfis Sztalin”                           „Deákra hajazó Sztalin” 
       Vedres Márk terve                     Megyeri Barna terve                       Medgyesy Ferenc terve                         Vass Viktor terve  
 

A mintákat elnézve, több alkotásnál valóban az az érzésünk, hogy alkotóját csak a „Jaj, csak ki ne válasszák!” szándék 
vezette. A minisztertanács által kinevezett szoborbizottság csak Borsos Miklós, Farkas Aladár, Kisfaludi Strobl Zsigmond 
és Mikus Sándor alkotását tartotta értékelhetőnek. Őket egy újabb pályázatra hívták meg. 
 

Fontos megjegyeznünk, hogy a „vezérnek” szobrot állítani akkoriban nem volt éppen veszélytelen vállalkozás. Sem a 
megrendelő, sem az alkotó nem lehetett biztos abban, hogy a mű Moszkvában is osztatlan sikert arat-e, és akár a 
börtönben is találhatták magukat. Gyakori volt, hogy a pártvezetők biztos, ami biztos alapon egy szovjet szobrász művét 
másoltatták le – ilyen volt a szegedi Lenin-Sztálin emlékmű is - most azonban a kivételes alkalomra tekintettel, eredeti 
műalkotásban gondolkodtak. 
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Végül a Révai József által vezetett szoborbizottság Budapest 
fővárosban való felállítás céljára Mikus Sándor pályaművét ajánlotta. A 
bizottság javasolta továbbá a másik három művész alkotásainak más 
városokban való felállítását. A minisztertanács elfogadta a 
szoborbizottság javaslatát, s határozata értelmében a főváros 1951. 
január 23-án megbízta Mikus Sándort a szobor elkészítésével.  
 

Az alkotást eredetileg 5-6 méter magasra tervezték, de végül 8 méteres 
lett, és egy 10 méter magas márványtalapzatra állították. A szobor 
talapzata előtt egy felvonulási tribünt is felépítettek, s ettől kezdve ez a 
terület vált a hivatalos ünnepségek felvonulási színhelyévé. 
 

Hogy helyet biztosítsanak a bronzóriásnak, a Dózsa György utat 
kiszélesítették, a Regnum Marianum templomot felrobbantották, a 
Városligeti Színházat elbontották. Ekkor még senki sem hitte volna azt, 
hogy az alkotás csupán 5 évet fog megérni. 
 

Az avatást 1951. december 16-án, vasárnap rendezték, mivel „Sztálin 
december 21-i születésnapja munkanapra esik, amikor a dolgozók 
az évforduló tiszteletére még jobb és még nagyobb 
munkateljesítménnyel emlékeznek meg erről a nagy napról”. 
 

Az Irodalmi újság kéthasábos vezércikkben méltatta az eseményt. A költői lendületű tudósítás Sztálin érdemeinek 
magasztalása után kezd a szoborról beszélni: „Milyen hatalmas: ez az első gondolatunk. Azután mindjárt: milyen 
jóságos. Ma reggel olvastam egy új gyűjteményes kötetben Lebegyev-Kumacs versét, amely Sztálint, mint a föld 
kertészét énekli meg. Ezek a sorok jutnak most eszembe: Párázik a fekete föld. Harmatos a fű, az ág… – 
Ismerjük a drága kertész – Bajszalatti mosolyát. Jó dolog hosszan nézni a szobrot, jó dolog közvetlen közelében 
látni Rákosi Mátyást és első munkatársait. „Eljönnek Karcagról és Túrkevéről a szövetkezett parasztok, és azt 
mondják: Sztálin apánk, és eljönnek távoli dunántúli falvakból a még egyénileg gazdálkodók, és itt érzik úgy, 
hogy dönteniök kell paraszti életük nagy kérdésében.” Így látta az istenséggé emelkedett Sztálin bronz helytartóját, 
a kultusz-propagandista.  
 

A szobrot Révai József népművelési miniszter avatta. „Ez a szobor nemzetünk lelkéből lelkedzett, ez a szobor 
magyar szobor” – hangzott Révai egyik tételmondata.  
 

A Szabad Nép ünnepi cikke pedig immár az egész magyar történelmet és kultúrát is a Szovjetunióhoz, illetve Sztálinhoz 
illetve a szobrához kapcsolja: „Ő [mármint Sztálin] a magyar történelemnek is a legnagyobb alakja. István király 
államalapító munkája, a Hunyadiak és a Zrínyiek halálmegvető honvédelme, Rákóczi hősi szabadságküzdelme, 
Kossuth Lajos, 1848–49 dicsőséges forradalma, Petőfi, Ady, József Attila álma, a Tanácsköztársaság roppant 
kezdeményezése, a magyar kommunisták három évtizedes, vértanúságban gazdag harca – a Szovjet Hadsereg 
győzelmével győzött. A városunk fölé magasodó Sztálin szobor azt hirdeti, hogy a hazát szeretni és hűnek lenni 
a Szovjetunióhoz, hazafiasnak lenni és proletár módra nemzetközinek lenni – egyet jelent.” 
 

E propagandaszólamok valóban egy korszak szimbólumává tették a bronz-monumentet. Az emlékmű azonban még nem 
volt kész. Hiányoztak a domborművek. Mikus eredetileg kettőt tervezett, a felszabadulást és a traktorátadást, de a 
tribünné növekedett talapzat ezek kibővítését igényelte. 1952 februárjában már kész volt a terv, a teljes fríz művészi 
munkáit pedig 1952. decemberben be is fejezi. A domborműveket azonban így is, már Sztálin halála után, 1953. május 
1-jén avatták fel. 
 

A talapzaton körbefutó fríz két történetet mesél el. Mindkettő a tribün hátoldalán kezdődik, s a homlokzati részen jut el 
mondanivalója csúcspontjához. Bal oldalán a „szovjet ember” elbúcsúzik családjától, puskát, géppisztolyt, golyószórót 
ragad, kézigránátot dob, menetel és harcol mindaddig, míg a homlokzati részen egy tiszt vezetésével, - egyik katona 
karján egy magyar kisgyerekkel - fel nem szabadítja a három generációs magyar családot. A másik oldalon: romos fal, 
téglát hordó lány, férfi vakolókanállal az újjáépítést, a karót leverő parasztok csoportja a földosztást jelképezik. Az 
Irodalmi Újság cikke ezt írja róla: írja: „Osztják a földet, hullanak a fürge csapások a megyekarókra. Ki adja a 
földet? – Sztálin adja, Rákosi osztja” Valahová, éppen felteszik az ötágú csillagot, lombos ágról felröppen a 
békegalamb. Majd jön a művész, kezében kisplasztikával, a tudós a lombikkal, a tanítónő a kis úttörővel, sportolók 
labdával, katonák zászlóval. Így jutunk el a homlokzathoz, ahol két értelmiségi (egy férfi és egy nő) szemléli, amint 
három munkás és egy munkásnő egy traktort ad át három parasztnak és egy parasztlánynak. 
 

„Szeretném megmintázni Rákosi elvtárs alakját is, amint a munkás és a paraszt kezét egymásba helyezi.” - 
nyilatkozta Mikus Sándor 1952 februárjában. Rákosi azonban végül nem került oda a talapzatra - Sztálin halála után, 
Moszkvában az új bolsevikvezér elvtársak egészen más sorsot szántak neki.  
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Röviden ennyi a szobor építésének története. Hozzátartozna még talán a művészi tiszteletdíj, mely a háborús jóvátételt 
és az újjáépítést nyögő országban, az önkéntes műszakok és felajánlások korában akkor, amikor az átlagos műszaki 
bér 722 Ft, az adminisztratív állományúaké: 764 Ft, a kisegítő munkásoké: 408 Ft volt havonta, és a jegyrendszer is 
csak 1952 februárjában szűnt meg - az iratok szerint Mikus Sándor honoráriumát 200 000 adómentes forintban 
állapították meg. 
 

Ábrahámhegyen a második Kossuth díjával együtt, 1952-ben kapta meg a korábban államosított Giczey villát (A volt 
óvoda, és iskola épülete, ma Kulturális Centrum). Az épületet a községnek adományozta, azzal a feltétellel, hogy 
oktatási célra használják  
 

A szobor ledöntése 1956. október 23-án: 
 

1956. október 23-án valamennyi forradalmi követeléslistán szerepelt a 
Sztálin-szobor eltávolítása. Az egyetemisták által megfogalmazott 16 
pontból a 13. is az alkotás azonnali elbontását követelte. A Blaha Lujza 
téren összegyűlt tömeg még október 23-án délután a szoborhoz vonult 
azzal a céllal, hogy ledöntse. Drótkötelekkel és csörlőkkel próbálkoztak, 
amelyeket négy-öt teherautó húzott, de a macskakövekkel megpakolt 
teherautók kerekei kipörögtek, a kötelek elszakadtak. Ezután lángvágókat 
is bevetettek, s miután a szobrot a térde alatt sikerült elvágni, a 

meggyengített 65 mázsás bronz-kolosszust 21 óra 37 perckor nagy recsegés és ropogás között a teherautók a 
drótkötelekkel lehúzták. A hatalmas talapzaton csak Sztálin csizmái maradtak, - a budapestiek sokáig csak „Csizma 
térnek” nevezték a helyet. Ezt követően elszavalták a Nemzeti dalt, és az egybegyűlt tízezres tömeg együtt ismételte: 
”Esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk!” A csizmába kitűztek egy kivágott címerű nemzetiszínű 
zászlót, majd elénekelték a Himnuszt. A ledöntött szobrot a Blaha Lujza térre vontatták, ahol a nép rövid idő alatt 
darabokra szedte. A törmelékek ugyan még napokkal később is ott hevertek a téren, ám a részeket széthordták, és ma 
sem tudni hol, és kiknél találhatók.  
 

Napjainkban csupán három darab létezéséről tudunk. Az egyik Sztálin jobb keze, amelyet még Pécsi Sándor 
színművésznek sikerült megmentenie - ma a Magyar Nemzeti Múzeumban látható. 2008 augusztusában pedig nagy 
meglepetésre előkerült Sztálin 36 cm-es, 9 kg súlyú bal füle és 5 és fél kilós szeme is. A fület - mint kiderült - az a Kiss 
Miklós rejtegette a pincéjében évtizedekig, aki részt vett a szobor ledöntésében.  
 

A szobor és a tribün helyére 2006-ban állították fel a heves vitákat kiváltó, egyesekben szimpátiát keltő, másoknak 
viszont nem tetsző 1956-os központi emlékművet. A formája miatt az alkotást - a csizmákhoz hasonlóan a pesti szleng 
rögtön el is nevezte "vaskefének".                          Források: Szigethy G. MTI, MNO,  

 

A Regnum Marianum templom neve, melyet Rákosi Mátyás 

lebontatott, hogy helyet biztosítson a Sztálin szobornak, Magyarország régi 
katolikus elnevezése alapján: Mária Országát, Mária királyságát jelenti. Abból 
a hagyományból ered, mely szerint Szent István halála előtt a koronát és az 
országot a Magyarok Nagyasszonyának, Szűz Máriának oltalmába ajánlotta. 

A templomot a Tanácsköztársaságtól való szabadulás iránti hálából építették a 
Városligetben, 1931-ben. A jeruzsálemi Szent Sír Templomra emlékeztető 
épület kupolája tetején a Szent Korona másolata vigyázott a hívekre, benne pedig egy kitűnő lelki közösség működött a 
keresztény szellem továbbörökítésére, főleg az ifjúság körében. 
 

Lebontása 1951. szeptember 23-án kezdődött. Legelőször is a kupolán szétverték a Szentkoronát, és mivel az épület 
masszív szerkezetét nem tudták megbontani, a felrobbantás mellett döntöttek. A hívek olyannyira ragaszkodtak 
templomukhoz, hogy azt élőlánccal vették körbe, de azokat, akik a templomért felemelték szavukat, elvitte az ÁVH. A 

benne működő papi közösséget feloszlatták, bár tagjai a vallásüldözés 
idején, is tovább tevékenykedtek, gyakran börtönbüntetés terhe mellett. 
 

1969-ben a templom helyén Kádár János javaslatára építettek fel egy a 
Tanácsköztársaságot dicsőítő emlékművet. A szobor eltávolítása óta 
(1990) a talapzat maradványa spontán emlékműként él tovább. 2000-ben 
keresztet emeltek rá a lerombolt Regnum Marianum emlékére. Évente 
innen indul a Trianoni békerendszer ellen tiltakozók demonstrációja, és a 
templom helyén felállított keresztnél hirdették meg 2004-ben a kettős 
állampolgárságról szóló népszavazást is.                                    Bakosné  

http://hu.wikipedia.org/wiki/Katolikus
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szent_Korona
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Egy „kő” különleges 

és hiteles története 
 

Az ábrahámhegyi „70-esek” klubját erősítő azon 

kevesek közé tartozom, akinek a 70 év alatt egyetlen 

állandó lakhely szerepel az irataiban. Ez felhatalmaz 

arra, hogy az Iskola utca- Ságvári utca 

kereszteződésében felállított kerékvető kő hiteles 

történetét leírjam. Teszem ezt azért is, mert már 

nagyon sokan kérdezték tőlem, hogy miért is került 

ide ez a kő , valamint azért, hogy a fals 

információkat elkerüljük. 
 

Nos, hajdanán, a múlt század derekán, a rettenetesen 

köves és hepe- hupás utcákat az akkori vezetés 

próbálta kicsit javítani. Főleg a meredekebb 

részeken, konkrétan a Kereszt utcát (a Joó Feriék 

régi háza előtt) lapos kövekkel lerakatta. 
 

A jó nevű és kezű kőfaragók gondoltak egyet és egy szép darab kőbe belevésték a 

monogramjukat: a muzsikus Tóth Pista bácsi (T I), a Szabó Feri bácsi (Sz F) a fordított „S” 

betűjével, valamint a közelben lakó Molnár Kálmán bácsi (M K). A (B J), azaz Bökő János 

monogrammja - azt hiszem- tiszteletből került rá. 
 

Aztán hosszú - hosszú évek után érkezett a még jobbnak látszó megoldás: a bitumenes út 

építése. Ezt a bizonyos követ az én József testvérem talicskán hazatolta - így mentette meg. 

Őrizgettük, kerülgettük sok - sok éven át, míg a szomszédom, Hencz Laci az új kerítése 

építésekor egy megfelelő követ keresett. Eddig vigyáztunk rá, és úgy gondoljuk, hogy most 

méltó helyére került. Kérem, az erre közlekedőket, ők is vigyázzanak rá, ne döntsék ki, 

hiszen az autójuknak sem használna.                                                               Baki Jánosné 

 

Elkerülhetőek a karácsonyi lakástüzek!! 
 

Az adventi időszak beköszöntével a gyertyagyújtás előtt érdemes 
betartani néhány fontos biztonsági tanácsot! 

 

Az elmúlt években átlagosan 40 alkalommal riasztották a tűzoltókat adventi koszorú és karácsonyfa 
tűzesetekhez. Ezért hívnám fel a lakosság figyelmét néhány alapvető biztonsági szabályra 
 

Az adventi koszorú által okozott tüzekért többnyire az égve felejtett gyertyák a hibásak! Ezért ajánlott, 
hogy a koszorúkat nem éghető anyagból készült felületre hanem (fém, hőálló üveg stb.) helyezzük, 
valamint tartsuk távol az éghető anyagoktól! Az elhelyezett gyertyákat csak felügyelet mellett égessük, 
mielőtt a helyiségből kimennénk, oltsuk el azokat. A fenyőfákon az éghető díszek közelsége és a fa 
nedvességtartalmának jelentős csökkenése a legnagyobb veszélyforrás! A tapasztalatok szerint az égve 
felejtett gyertyák okozzák a tűzesetek jelentős részét!! Itt jegyezném még meg a nem megfelelő minőségű 
fényfüzérektől keletkező elektromos tüzeket. Éjszakára mindig áramtalanítsunk! 
 

Azt is javasolnám, hogy a szülők odahaza tartsák elzárva a gyújtóeszközöket a gyermekek elől, illetve 
hívják fel a figyelmet a veszélyforrásokra és magyarázzák el, mit kell tenni, ha mégis bekövetkezett a nem 
várt esemény. 
Ez úton szeretnék Kellemes ünnepeket kívánni a Tűzoltó Egyesület nevében!     Ács Balázs elnök 
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Homonnay Szabolcs 

19422014 
 

Amikor Ábrahámhegyre érkezem, s a templom ajtaján megpillantok 
egy gyászjelentést, félő izgalommal nézem meg, vajon melyik 
kedves ismerősöm halt meg? 
 

Most feleségem szállt ki az autóból, s azt mondta: ,,nem fogod el-
hinni ki halt meg!`` Hiába találgattam volna, hiszen Szabolcs a 2013. 
évi szokásos csoportos kiállításunk előtt elmesélte betegségével 
járó viszontagságait, s örömmel nyugtáztam, hogy sikerrel végződ-
tek a kezelések. 
 

De hát az a valóság, hogy nem mi vagyunk a rendezők, hanem csak 
saját életünk főszereplői. A kezdet és a vég hatalma nem a mi kezünkben van, viszont 
Szabolcs nagyon szép szerepet vállalt az életben. Pedagógus volt. Családja iránti szeretetén 
felül még rengeteg diák fért a szívébe, akiket 42 éven keresztül tanított biológiára és kémiára 
a nagykanizsai Dr. Mező Ferenc Gimnáziumban. Hűségét jelzi, hogy leghosszabb ideig 
oktatott itt a tanárok közül. 
 

Mindannyian tudjuk, milyen fontos volt számunkra egyegy tanáregyéniség. Szabolcs is ilyen 
volt, derül ki kollégái és diákjai beszámolóiból. 
 

Nyugdíjba vonulása után több időt tölthetett kedvenc helyén, Ábrahámhegyen. A balatoni táj 
mindig is megihlette, de ekkor visszatérhetett régi vágyához, a festéshez. 
 

Több ismerősöm is van, aki a nyugdíjaztatása után még szép karriert futott be a 
képzőművészet területén. Szabolcs is ezen az úton indult. Együtt válogattuk ki képeit az 
,,Ábrahámhegyen és környékén alkotó képzőművészek`` csoportos kiállítására. 
 

2011-ben és 2013ban állított ki velünk. Szépen fejlődött festői munkásságában. Rövid idő 
alatt egyéni kiállítása is volt Tihanyban és Nagykanizsán. A legnehezebben kezelhető 
technikával, temperával és zsírkrétával dolgozott, mégis hangulatot teremtő hatást ért el 
képeivel. Vallomásából megértettem, miért nem engedte magát rábeszélni könnyebben 
kezelhető anyagok alkalmazására. 
 

Családja Budapesten, az engesztelő szentmise helyszínéül az Ybl Miklós által tervezett, szép 
Bakáts téri Szent Ferenc templomot választotta. Itt búcsúztam el tőle.                     Kiss Gábor 
 

 

Homonnay Szabolcs: A balatoni táj  
 

Így vallott magáról, és alkotásairól Homonnay Szabolcs 2010. április 29-én 
(Forrás: szuperhir 2010.04.29) 

 

„Szabadidőm nagy részét a számomra páratlan szépségű Balatonon töltöttem, sokszor szó szerint 
rajta, mivel a mai napig a vitorlázás szerelmese vagyok. Nem csak a víz kápráztatott el nap, mint nap 
új csodáival, hanem a szűkebb-tágabb környék számtalan szépsége is, legyenek azok a természet 
vagy az ember alkotásai. A természeti és az épített környezet csodálatos harmóniái ragadtak meg és 
kényszerítettek arra, hogy három évtized kihagyásával újra ecsetet vegyek a kezembe. 
 

A nyugdíjazásom után megnövekedett szabadidőm szinte kényszerített a festészetre, a pihentebb 
érzékszervek még szebbnek mutatták mindazt, amit korábban is észrevettem és ismertem. Nem 
akartam kilépni a Balaton környékének jól ismert világából, mert a jól ismert tájban könnyebb 
észrevenni a szinte naponta változó szépségeket. 
 

Tempera képeket festek, mással nagyon ritkán dolgozom. Úgy érzem, e festék fénytelensége jobban 
visszaadja a környék párás fényeit. Az ábrázolt dolgoknak nem kell fényleniük, gyönyörűek azok 
tompább színekben is. Nem vagyok igazi festő, csak nagy rácsodálkozó, akinek a természet a nagy 
művész és Ő megengedi, hogy egyesek papírra festhessék azt, amit a nagy műből szépnek tartanak.” 

http://www.8800.hu/wp-content/uploads/homonnay.jpg
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Ábrahámhegyi Csoport Hírei 

A nyári szünet után az október 4-én megtartott Murci-

fesztiválon találkoztunk ismét. Az előző évhez hasonlóan 

ismét felállítottuk asztalunkat az Iskola és Erdős utca 

kereszteződésébe. Előtte szorgos kezek készítették a zsíros 

kenyeret, pogácsát és egyéb süteményeket, így várva a felvonuláson résztvevőket. Szeretettel 

kínáltuk az arra járóknak a jófajta ábrahámhegyi bort is. Az elkészített mennyiség megint 

kevésnek bizonyult, mivel az asztalon még morzsa sem maradt. 
 

2014. november 8-án az egyesület tagjainak szervezett 

kommunikációs tréningen vettünk részt Balatonarácson. 

Csoportunkból Kandikó Ferencné Baba, Borbély Zsuzsanna és 

csoportvezetőnk vett részt. A tréninget Kemecsi Ferenc 

színművész, filmrendező, kommunikációs tanácsadó tartotta. 

Az egész napos tréning célja a kommunikációs, retorikai és 

nyilvános beszéd technikai készségek fejlesztése volt elméleti 

és gyakorlati feladatokkal, valamint a stressz-kezelési 

technikák elsajátítása. A kommunikáció folyamatát több témakörre bontva tartotta, Az előadó 

beszélt arról, hogy hol is kezdődik minden sikeres kommunikáció, szólt a kommunikáció 

fajtáiról, említette az empátia és az intuíció, a láthatatlan kommunikáció területét. Kiemelte 

önmagunk tudatos megértését és a bizalom másokra ható fontosságát. Kitért a helyes 

légzésre, légzéstechnikára, beszédtechnikára, a mások előtt való beszédre, a stressz oldásra. 
 

Az ADVENT a karácsonyi ünnepekre való előkészület ideje. 

Sok családban már advent első vasárnapján megkezdődik 

a karácsonyi készülődés, hiszen karácsonyig alig néhány 

hét van hátra. Erre készültünk mi is november 29-én. A 

terem egyik oldalán az otthoni ünnepi hangulat 

megteremtéséhez készültek a szebbnél szebb adventi 

koszorúk. Az adventi koszorú története nem olyan régi, 

mint gondolnánk. Az ötlet XIX. századi, egy Johann Heinrich 

Wichern nevezetű német protestáns lelkésztől származik, 

aki úgy próbálta karácsonyig múlatni az időt, hogy minden 

egyes istentiszteleten újabb és újabb gyertyát tűzött a 

csillárkoszorúba, karácsonyig összesen huszonnégyet. A 

szokás hamar elterjedt, de a gyertyák száma mostanra 

négyre redukálódott. A koszorúk ma már megjelennek az 

ajtókon és ablakokon is. Adventi koszorút mi magunk is 

készíthetünk. A lényeg, hogy természetes anyagokat, 

illetve növényeket használjunk. Ha megvesszük a 

mohából, cirokból vagy szalmából készült koszorúalapot, 

akkor már csak a díszítéssel kell foglalkoznunk. 

A terem másik oldalán Miklai Zsuzska és Szabóné Berki 

Szilvia vezetésével mézeskalács készült. A gyerek élvezték a 

tészta gyúrását, majd annak különféle sütőformával történő 

szaggatását, és végül a megsült mézeskalács cukormázzal 

való díszítését. Tomposné Vali vezetésével pedig karácsonyi 

kézműves műhely várta a gyerekeket. Így az idei évben 

különleges jelleget öltött az adventi készülődésünk. 
 

A december 7-én megtartott MIKULÁS ünnepségre is nagy 

szeretettel készültünk.  
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A kultúrházunk tetőterében meggypiros drapériával vontunk 

be egy teljes falat. Érvényesültek a fehér papírból készült 

hópelyhek, a vörös téglát utánzó hatalmas feldíszített kandalló 

és egy kis helységben „baba” zsúr várta a kis édes szájú 

gyerekeket. 

Közel egy órán át élvezhették a gyerekek az Iciri – Piciri 

Együttes fergeteges műsorát, és a Mikulásnak úgy örültek, 

hogy egyenként mikor kimentek hozzá a zsákjából kivett 

ajándékcsomagokért, aki tudott énekelt, vagy verset is mondott. Annyira átadták magukat az 

eseménynek, hogy együtt énekeltek Veronikával és Bettivel a nagymamák, édesanyák, apukák 

nagy büszkeségére.  
 

Az idei KIRÁNDULÁS december 10-én Székesfehérvárra vezetett, a SEUSO-KINCS 

megtekintésére, a Szent István Király Múzeumba. Tárlatvezetéssel igen tartalmas 

információhoz jutottunk e páratlan és felbecsülhetetlen értékű ezüst kincs nagy rejtélyeiről. A 

Seuso-kincs néven ismert lelet együttes 14 db ezüstből készült edényből és 1 db rézüstből áll. 

2014. év első felében a tárgyakból 8-at sikerült 

országunkba hoznia a magyar kormánynak. A kincsekből 

három tál, két korsó és egy illatszeres szelence került 

kiállításra Székesfehérváron. Sok még a rejtély a kincsekkel 

kapcsolatosan. Folytatni kell a vélelmezhető megtalálási 

hely további kutatását és bizonyítani Magyarországi 

eredetét. Az asztali készlethez tartozó nagyméretű, díszített 

ezüst edények feltehetően egy – a Balatonhoz közel élő – a 

római társadalomban legalább szenátori rangot betöltött 

személy tulajdonában lehettek. A nagy tisztaságú ezüstből készült tárgyak feltehetően a 

Krisztus utáni IV. század első felében készültek, és a IV. század utolsó negyedében rejtették el 

őket. A titkolózás, rejtegetés a legnagyobb ellenség. Közel 20 év távlatában még mindig nem 

ismerjük sorsának igaz történetét. Az egyszerű kőműves fiútól, kereskedőkön, angol 

arisztokratákon át Amerikába, majd a Magyar Nemzeti Múzeumba vezető kalandos útját. Az 

1970-es évek közepén Székesfehérvár térségében előkerült, kalandos sorsú ezüstlelet egyik 

jellegzetes darabja a SEUSO- tál lakoma jelenettel, és „PELSO” (Balaton régi neve) felirattal, 

mellyel magyarországi eredetét tudták bizonyítani. A másik közvetlen bizonyíték, hogy a 

tárolásra használt rézüst alján talált földmaradványok azonosak a Kőszárhegyen található 

pince altalajával, tehát a Seuso-kincs üstjének feltételezhető utolsó helye itt volt.   

Ezek a Seuso-kincsek dísz és használati edények a késő római korból, melyből 15 db 

ismerünk. Feltételezések szerint további darabjainak is kellene lenniük, további 100 – 150 db-

ot is emlegetnek. Ezek elrejtését szolgáló rézüstök is tartozhatnak. Feltételezés azon alapszik, 

hogy funkciójuk szerint ezek valamilyen készlethez tartozhattak, melynek nagyobb darabjai 

kerültek elő. Az asztali készlet, mosakodáshoz használt 

kancsók és kézmosó medence, valamint illatszer tartó 

domborított mitológiai jelenetekkel, figurákkal, 

Istenekkel, harci jelenetekkel gazdagon díszített. Van 

olyan tál, melynek súlya közel 12 kg, vadászatot ábrázol 

és gyöngysorhoz hasonló peremrésszel rendelkezik. 

Mély benyomást keltett bennünk a történelmi belváros 

szépségei. A templomok, múzeumok, a harangjáték és az 

ünnepi díszbe öltözött kivilágított Fő utca. Az út során 

előkerültek a pogácsák, sütemények, sült tök, borocska, 

pálinka, amit szívből, szeretettel kínáltunk egymásnak.  
 

Köszönjük Pintér Miklósnak a székesfehérvári idegenvezetést, aki kimerítő és lelkes előadást 

tartott a város történelméről és nevezetességeiről. 
                      Illésné Rácz Andrea  
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Köszönet és jókívánság 
 

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik adójuk 1%-val támogatták az 

Ábrahámhegy Kulturális Örökségének Megőrzéséért Alapítványt. A NAV az idén 101.745,- 

Ft-ot utalt át az Alapítvány számlájára a minket ily módon támogatóktól. 
 

Köszönjük a magánszemélyek, szervezetek és vállalkozások közvetlen anyagi vagy más 

formában nyújtott év közbeni támogatását is. 
 

Örülünk a bíztatásnak, az emberi szónak is, amelyek eljutnak hozzánk. 

A segítség, az elismerés minden megnyilvánulása fontos számunkra, hogy továbbra is részt 

tudjunk venni Ábrahámhegy kulturális életében. 
 

Meghitt, szeretetteljes Karácsonyt és sikerekben gazdag, egészségben eltöltött boldog 

Új Esztendőt kíván mindenkinek az 

Ábrahámhegy Kulturális Örökségének Megőrzéséért Alapítvány 
 

Adószámunk: 18185621-1-42 
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Ábrahámhegy múzeumai (II. rész) 
Európa legnagyobbja 

 

Ki gondolná, hogy Ábrahámhegy egy eldugott kis utcájában, egy verandából átalakított kis helységben 
van Európa legnagyobb gyűszűgyűjteménye. Az Erdős utcából nyíló Pinty utca zsákutca, annak is 
majdnem a legvégében, a megbeszélt időpontban már nyitott kertkapuval várnak Mészárosék, hogy 
autóval is be tudjunk állni. Kölcsönös bemutatkozás után Mészáros Magdi veszi át a szót. De mielőtt 
belekezdene a gyűjtemény ismertetésébe, megkóstolhatjuk – természetesen csak a felnőttek - a beígért 
„gyűszűnyit”. 
 

Ó, boldog nyugdíjas évek, amire 
most, hogy közeleg, annyira 
vágyom! Ilyenkor határozza el a 
városi ember, hogy elköltözik 
Ábrahámhegyre. Így tett a 
Mészáros házaspár is néhány éve. 
De Magdi az unokák jól tartása 
mellett hobbiját sem szorította a 
háttérbe. Olyannyira nem, hogy 
egyszer csak kevés lett a fiókok 
alja, a szekrények polca. A 
megszámlálhatatlan különféle gyűszűvel valamit kezdeni kellett. - Tegyük közszemlére! – volt a döntés. A 
veranda oldalai befedésre kerültek, saját készítésű tárolók kerültek a falakra és kezdődött a gyűszűk 
kirakodása.  
 

Szigorúan tematikus rendben kerültek a gyűszűk a keskeny 
kis polcokra. Országok, térképek, madarak, növények, 
városok, az angol királyi család az ősöktől az újszülöttekig, 
híres emberek, rock sztárok, pápák, autók, mozdonyok, 
hajók, vallási témák, történelmi darabok és igazi régiségek 

a tenger és a föld alól, meg a 
középkorból is. A legtöbb darab 
kerámia, amelyek inkább dísznek, 
emléknek valók. A fémből készültek 
között találjuk a varráshoz 
használhatókat, de igazi ötvös 
remekek is megcsillannak köztük. De 
vannak fából, üvegből, bőrből készített darabok is. 

 

Magdi a legnagyobb gondban a nyilvántartással van. Annyira sokrétű a gyűszűkre 
vitt témák mennyisége, hogy elaprózni lehetetlen, a sokféleséget keverni pedig nem 
szabadna. 
 

Jelenleg több mint 5000 egyedi darab alkotja a gyűjteményt. Ezzel Európában az 
első, a tengerentúlon Kanadában és az Egyesült Államokban vannak 
utolérhetetlennek tűnő vetélytársai tízezer körüli gyűjteményekkel. 
 

Ha valaki gyarapítani szeretné a kiállítási darabokat, bátran megteheti: Mészárosék 
köszönik a tárgyi adományokat. Otthoni rejtekhelyeken vagy fiókok mélyén hátha 

megbújik egy-egy régi gyűszű. Külföldön járva, csekély összegért lehet emlékként ilyet 
vásárolni. Ezekkel az apróságokkal is növelhetjük a gyűjteményt és ezzel Ábrahámhegy 
hírét országban-világban. 

                                                                                      Zolnai László 
                                                 Ábrahámhegy Kulturális Örökségének Megőrzésért Alapítvány   
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CSENDES ÉJ 
a dal, ami nélkül nincs karácsony 

 

A média és a reklámszakemberek jól tudják, hogyha felcsendül a Csendes éj, a 

világ egyik legközkedveltebb karácsonyi éneke, az első igazi karácsonyi sláger, 

mindenkit ellenállhatatlanul eláraszt a karácsony érzelmes hangulata.  
 

A jól ismert dallam 1818 adventjében keletkezett, alig öt évvel a Napóleoni 

háborúk után, amikor Ausztria még mindig nyögte a háború terheit, amikor a 

Salzburg melletti Oberndorf falucskát a hófúvás elvágta a külvilágtól, és lakói éhezve, fázva várták a 

szenteste eljövetelét. 
 

A fáma szerint akkora volt az éhínség, hogy még az egerek sem találtak maguknak ennivalót, így végül 

szétrágták a Szent Miklós templom orgonáját. Gondban is volt a templom papja, mert el sem tudta 

képzelni, mit tegyen, hiszen zeneszó nélkül nem karácsony a karácsony. De nem rágódott sokat a 

dolgon, gyorsan áthárította a feladatot a kispapra, Josep Mohr-ra, oldja meg valahogy ő ezt az áldatlan 

helyzetet. 
 

Mohr ekkor írta meg a Csendes éj szövegét, amelyhez a templom kántortanítója Franz Xaver Gruber 

komponálta a zenét, és mivel az orgona nem működött, szentestén gitárkísérettel adták elő. Dallama 

rögtön megmelengette a szíveket, bár ritmusa eredetileg gyorsabb volt, mint a ma ismert változata, és 

állítólag felismerhető volt benne az akkor közkedvelt tánczenék néhány ritmusa is. Így nem csoda, ha 

nem tetszett túlzottan az egyházi személyeknek, a salzburgi sóbányászok között viszont szinte azonnal 

sláger lett, és – nemcsak a sóbányászok között. Akárhogy is történt, annyi bizonyos, hogy majd’ 200 éve 

az egyik legnagyobb klasszikusnak számító karácsonyi dal lett belőle, és mind a mai napig nincs 

karácsony a Csendes éj nélkül. 
 

A XX. század elején, Oberndorf és Salzburg teljes átalakítása szükségessé tette, hogy máshol hozzanak 

létre városközpontot, így a Szent Miklós templom lebontásra került, de máig áll a helyén állított 

emlékkápolna, amely a Csendes Éj Emlékkápolna nevet viseli.                                                      Bakosné 

 

Meg- 
várni, 

 egy angyal  
és egy szent  

türelmével, amíg a  
dolgok - emberek, eszmék,  
helyzetek -, melyek hozzád  

tartoznak, eljutnak hozzád. 
 Egyetlen lépést 

 sem sietni feléjük, 
 egyetlen mozdulattal, 

szóval sem siettetni közeledtüket.  
Mert bizonyos  

emberek, eszmék, helyzetek,  
melyek életedhez, jellemedhez, világi  

és szellemi sorsodhoz tartoznak, állandóan  
útban vannak feléd.  

Könyvek. Férfiak. Nők. Barátságok. 
 Megismerések, igazságok. Ez mind feléd tart,  

lassú hömpölygéssel, s találkoznotok kell egy napon.  
De te ne kapkodj, ne siettesd útjukat  

és közeledésüket. Ha nagyon sietsz feléjük, 
 elkerülheted azt, ami fontos és személyesen a tiéd.  

Várj, nagy erővel, figyelmesen, egész sorsoddal és életeddel. 
Márai 
Sándor 

(Füves könyv: Arról, hogy a dolgokat meg kell várni) 

Karácsonyra szeretettel, Zolnai Lászlótól 
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Elhallgatott erdélyi 
irodalommal gyarapszik az 

ábrahámhegyi könyvtár 
 

A Helikon szó a Balaton partján élők képzeletében a keszthelyi 

Helikon ünnepségekhez társul. Tudjuk, hogy azokat az ünnepsé-

geket gróf Festetics György a magyar nyelv és irodalom védel-

mében kezdeményezte 1817-ben, és a görög mitológia múzsáinak szent hegyéről nevezte el. 

Akkoriban a latin és a német nyelv hivatalos uralmával szemben, nemzeti önbecsülésünk 

növelése érdekében kellett a nép nyelvét irodalmi és tudományos rangra emelni, értékeit az 

idegeneket majmoló „felsőbb körökben” is elismertetni. 
 

Az Erdélyi Helikon, ennél még súlyosabb, tragikusabb történelmi helyzetben született. Az 1920. 

június 4-én aláírt, gyalázatos trianoni szerződés Erdélyt Romániához csatolta, és ott a román 

közigazgatás rendezkedett be. A magyar köztisztviselőktől és az erdélyi egyházi vezetőktől 

hűségesküt követeltek, s aki azt megtagadta, azt nyugdíj és végkielégítés nélkül bocsájtották el. 

Emiatt százezrek települtek át Magyarországra, és az Erdélyben maradottak többségén is úrrá 

lett a reménytelenség. 
 

Őket rázta fel Kós Károly, Paál Árpád és Zágoni István röpirata, a Kiáltó Szó, majd a velük 

együtt Nyírő József , Kádár Imre és Ligeti Ernő által alapított Erdélyi Szépmíves Céh. Az utóbbi 

két évtizeden keresztül százhetven könyvet jelentetett meg, amelyek illusztrátora korának 

legnagyobb erdélyi könyvművésze, Kós Károly volt, a kiadások fedezete pedig az ő sztánai 

birtoka, ami tőle Széchenyi felajánlásához mérhető, hatalmas áldozatot jelentett. Az irodalmi 

aranyfedezetet pedig a báró Kemény János marosvécsi kastélyában 1926-tól szerveződő 

Helikon Íróközösség teremtette meg. Tagjainak sorából olyan irodalmi kiválóságok emelkedtek 

ki, mint Áprily Lajos, Kisbán (Bánffy) Miklós, Hunyady Sándor, Kuncz Aladár, Makkai Sándor, 

Reményik Sándor vagy Tamási Áron. Folyóiratuk, az Erdélyi Helikon hasábjain „nőtt naggyá” 

Dsida Jenő, Karácsony Benő, Jékely Zoltán és Wass Albert is. A marosvécsi kastély szellemi 

környezetében lett olyan termékennyé az erdélyi magyar irodalom, hogy nemcsak az egységes 

magyar irodalmat, hanem a világirodalmat is remekművekkel gazdagíthatta. 
 

Ennek a sokáig elhallgatott irodalomnak a gyöngyszemeivel gazdagodott, az ábrahámhegyi 

könyvtár. A gyöngyszemekkel való ismerkedést érdemes lesz „a székelyek Dzsungel-könyve”, 

azaz Nyírő József természet ihlette novellás kötete, a Havasok könyve olvasásával elkezdeni. 

Abban is talán a Leánykérés a havason című elbeszélés mutatja meg leghívebben  a székelyek 

őserejét, az ember és a táj összetartozását: abban, ahogy a havasi leányt a bikája védi meg a 

szerelemre gerjedt pásztorfiútól, s ahogy a vad háziállat legyűri az emberben ágaskodó 

vadállatot, és kérővé szelídíti. Az Erdély című elbeszélésben a vallási türelemnek az az elve 

érvényesül a gyakorlatban, amelyet a tordai országgyűlés 1557-ben Európában először 

fogalmazott meg, s amelyre Erdély népei Trianon után is joggal hivatkozhattak. Gyerkó a 

birtokán, a falu határában halott embert talál. Külseje csak annyit árul el róla, hogy mezítlábas 

szegény ember. Hogy ne a falunak kelljen eltemetnie, Gyerkó átvonszolja a szomszéd, román 

falu határába, de kaszálás közben a lelkiismeretével addig tusakodik, míg visszacipeli a saját 

kertjébe, tisztességesen fölravatalozza, felöltözteti házanépét, majd harangszóra a szomszédok 

is lassan odaszállingóznak, hogy a halottat elsirassák. A személyében, vallásában és 

nemzetiségében azonosíthatatlan halottat végül a katolikus, a református és az unitárius pap 

együtt búcsúztatja, mert a végtisztességnél nincs helye vallási türelmetlenségnek. 
 

           Técsy Judit 
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KŐVÁGÓÖRSI KÖZÖS ÖNORMÁNYZATI HIVATAL   Griff Gyógyszertár,Badacsonytomaj Hősök t. 5. 
8254 Kővágóörs, Petőfi u. 2        Tel.: 87/471-012 
Tel: 87/464-017, Fax: 87/563-013       Nyitva: H-Szer.-P: 7:30-11:10,12.50-17-ig 
E-mail: jegyzo@kovagoors.hu      kedd,csüt. 7:30-12, 12:30-17, szombat 8-10 
Ügyfélfogadás rendje 
Hétfőn: 8-12 óráig, és 13-15.30-ig       ÁLLATORVOSI KÖZPONT TAPOLCA 
Szerdán: 8-12 óráig és 13-15.30-ig     8300 Tapolca Batsányi u. 44. Tel: 87/563-006 
Pénteken: 8-12 óráig      dr. Ásványi Tamás 20/9217-372 
dr. Szabó Tímea jegyző ügyfélfogadása      
Kővágóörsön: Hétfőn: 9-11 óráig       KÖNVTÁR, INTERNET ÉS KIÁLLÍTÁSOK: 
Ábrahámhegyi Kirendeltség ügyfélfogadás    Nyitva: Keddtől szombatig: 14-20-ig 
Hétfőn:8-12 óráig, és 13-15.30-ig     Tel: 70/380-0761, 
Szerdán:8-12 óráig és 13-15.30-ig     Email: abrahamkonyvtar@freemail.hu 
Pénteken: 8-12 óráig        
Tel: 70/3375-316       MŰVELŐDÉSI HÁZ 
E-mail: hivatal@abrahamhegy.hu     Nyitva: szerdától-szombatig: 15-21 óráig 
        Tel: 70/380-07-63 
POLGÁRMESTER ÁBRAHÁMHEGY:     Email: kulturhaz@abrahamhegy.hu 
Fogadóórája: Csütörtök: 9-12 óráig 
Tel: 70/456-71-41       SZENT LÁSZLÓ TEMPLOM 
 :         Szentmise: vasárnap: 8.30 
HÁZIORVOSI ELLÁTÁS       
Dr. Németh Csaba       BALATON-FELVIDÉKI 
Telefon: lakás: 87/464-197, Mobil: 20/94-44-862    SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 
Ábrahámhegyen: 87/471-516      Székhely: 8300 Tapolca Nyárfa u. 3 
Rendelési idő: hétfő 13-15, csütörtök 10-12 óráig    Tel/fax: 87/510-303 
        E-mail: info@tapolcaterseg.t-online.hu 
Balatonrendesen: 87/464-338     Családgondozó: Krausz Noémi 
Rendelési idő: kedd 13-14 óráig, csütörtök 8-9 óráig   Tel: 306426-22-07 
         
Révfülöpön: 87/464-150      GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT: 
Rendelési idő: hétfő:8-12, kedd: 9-12     Ábrahámhegy Kulturális Centrumban 
szerda: 9-12, csütörtök: 14-16, péntek: 9-12    Páratlan hét, szerda: 11.15-től 12.15-ig 
    
ÜGYELET: Hétköznap 16 órától másnap reggel 8 óráig   CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT: 
Tapolca Kórházban, Telefon: 87/411-070, 87/511-082   Ábrahámhegy Kulturális Centrumban 
Hétvégén, szombat, vasárnap és ünnepnapokon: 16:30-07:30-ig  Páratlan hét, szerda: 11.15-től – 12.15-ig 
SÜRGŐSSÉGI ÜGYELET: 88/412-104     Családgondozó: Bögös Rita, Tel: 30/933-94-95 
        
FOGORVOS: dr. Pinterits Judit      FALUGAZDÁSZ: Győrffy Szabolcs 
Rendel: Badacsonytomaj, Kert u. 32.. Tel: 87/471-689   T:70/436-50-93. Kulturális Centrumban 
H: 7-12, K: 15-20, Sz: 9-16, Cs: 12-19, P: 8-14    Minden szerdán: 12-13 óráig 
Hétvégi fogorvosi ügyelet: szombat-vasárnap:    BADACSONYI BORFALVAK HEGYKÖZSÉGE 
Veszprém, Halle u. 5/d, SZTK 8-14 óráig     8263 Badacsonytördemic, Hősök u. 12. 
        tel/F: 87/433-209 Freemail: badborf@freemail.hu 
GYERMEKORVOS: dr. Sellyei Ferenc     Email: hegykozseg.btordemic@widanet.hu 
Badacsonytomaj, Kert u. 32. T: 87/471-282    Szőke Géza hegybíró: 30/667-98-00 
H: 8.00 – 11.00, K: 13.00 – 16.00, Sz: 8.00 – 12.00     
Cs: 13.00 – 16.00, P: 7.30 – 12.00     TŰZOLTÓSÁG Tel. 87/471-539 
         
GYÓGYSZERTÁRAK      DRV ZRT. Telefon: 06 40 240240/1 
Mandragóra Gyógyszertár, Révfülöp, Tel. 87/464-065   NHSZ Tapolca Kft (volt Remondis) 87/510-838 
Nyitva: hétfő: 7:30-13, kedd 9:30-17, szerda 7:30-17,   E.O.N. ügyfélszolgálat: 40/220-220 
csütörtök 7:30-10:30, 13:30-17, péntek 9:30-17, szombat 8-12-ig  Műszaki hiba bejelentés: 80/533-533 
         
        ÁLTALÁNOS SEGÉLYHÍVÓ SZÁMOK: 
        Rendőrség: 107, Mentők: 104, Tűzoltóság: 105 
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