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AMI A NYUGDÍJAS TALÁLKOZÓRÓL KIMARADT 

A hosszú élet titka : a borozgatás 

„Nem dicsekvés,hanem színtiszta valóság – mind az Öreghegyen,mind a 

Vörösmálban – igen jó borok teremnek. 

Különösen a rizling félék. 

Akkor tehát egészségünkre! 

Közben persze beszélgessünk, mert némán borozgatni nem jó, és ilyenkor 

általában a múltakat hívjuk meg borozgató társaságunkba. Mert hát okos dolog 

egyet-mást tudni a múltakról. Nem feltétlenül szükséges azonban Ádám-Évá-

ig visszamenni, erről viszonylag kevesebbet tudunk. Hanem Noé működésétől 

már tiszta a kép. 

Szerintem ez a bárkaépítő pátriarka hős volt. Nagy hős. Rendre sorra 

rettenthetetlen férfiassággal vitte véghez a világteremtő Atya valamennyi 

meghagyását. 

Ki kell jelenteni azonban, hogy a meghagyások között különösen szívén viselte 

a szőlőtőke átmentését az özönvíz pusztításától. Az ár elvonulása után aztán az 

Ó –Testamentum tudósítása szerint NOÉ a földműves szőlőt kezdett 

telepíteni,bár eleinte kezdőnek mutatkozott a bortermelésben,az idők során 

annyira belejött ebbe az Aszófőn is jól ismert mesterségbe,hogy okos 

poharazgatásával megdönthetetlen világrekordot állított fel az emberi élethossz 

tekintetében. A Teremtés Könyve 9. fejezet utolsó rövidke,ám annál 

csodálatosabb tudósítását tartalmazó bekezdés szerint Noé az özönvíz után 

még 350 évet élt. 

Immáron tehát beláthatjuk valahányan, akik nem ijedünk meg egy kis szüret 

utáni borozgatástól, hogy EKKORA HATALMAS ÉLETIDŐT 

LEHETETLENSÉG BOR NÉLKÜL KIBÍRNI.” 

                                                                 Gerencsér Miklós tollából röviden 

 

 

NYUGDÍJASOK TALÁLKOZÓJA 

 

Február elején idén is megrendeztük a 

hagyományos Nyugdíjas délutánt. Keller 

Vendel polgármester köszöntötte a 

megjelenteket, majd Dékány Erzsébet az 

aszófői nyugdíjas klub titkára invitálta a 

szép korúakat a csütörtökönként megtartott 

klubdélutánokra. A Polgármester idén is 

köszöntötte a két legidősebb aszófői polgárt, 

Vida Gyulánét és Joó Károlyt akik egy-egy 

ajándékcsomagot vehettek át. Majd a 

gyermekek és fiatalok következtek akik 

színes műsorral kedveskedtek a 

vendégeknek. Közreműködtek: Varga Anna 

– fuvola, Simai Zsófia – furulya, Bánó 

Bendegúz – gitár,Tóth Kata – ének, Szabó 

Petra és Bálint – ének, Sümegi Máté – vers, 

Schenk András – vers és a Dallamvilág 

Nosztalgia  Csoport. 
Gyorsan fogytak a finom falatok,a jó bor és 

a házi sütemény. A Boros Duó késő estig 

húzta a talpalávalót. 

 

 

 



 

   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

    

 

 

 

 
 

 

 

 

 
FIATALJAINK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK! 

 

 

 

 

Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása országos program  

Vállalkozz Magyarország!  

Közép-Dunántúl | Észak – Alföld 

A program célja:Magyarország területén új egyéni vagy mikro-vállalkozás indítását tervező, vállalkozói szemlélettel rendelkező, 18-25 év közötti 

(felsőfokú végzettségű pályakezdők esetén 25-30 éves) fiatalok felkészítése saját vállalkozásuk indítására, üzleti tervük kialakításához nyújtott 

ismeret és készségfejlesztéssel, valamint pénzügyi támogatással a jóváhagyott üzleti terv alapján indított vállalkozásuk induló költségeihez. Az 

Ifjúsági Garancia Program részeként, elsősorban az álláskereső fiatalok vállalkozóvá válásához kíván segítséget nyújtani. 

 

A program célcsoportja :A program fő célcsoportja a 18-25 év közötti, más vállalkozásban többségi tulajdonnal nem rendelkező új mikro-

vállalkozást indítani tervező természetes személyek. E program mindenekelőtt azokat a fiatalokat célozza, akik vállalkozás indításához ötlettel, 

reális elképzeléssel, vállalkozói attitűddel rendelkeznek. Feltétel, hogy az egyén az Ifjúsági Garancia Program regisztrált alanya legyen, tehát olyan 

fiatal, aki a programba történő bevonáskor a munkaügyi szervezetnél álláskereső, vagy olyan fiatal, aki sem oktatásban sem képzésben nem 

vesz részt és nem is dolgozik. A célcsoport legalább 50%-át a legalább 6 hónapja álláskeresőként regisztrált fiatalok alkotják.A célcsoportba 

tartoznak a fentieken túl a felsőfokú végzettséggel rendelkező 25-30 év közötti pályakezdő álláskeresők, vagyis az álláskeresők közül azok a 

felsőfokú végzettséggel rendelkező 30. életévüket be nem töltött fiatalok, akik tanulmányaik befejezését követően munkanélküli ellátásra nem 

szereztek jogosultságot. A 25-30 év közötti felsőfokú végzettséggel rendelkező pályakezdő álláskeresők legfeljebb a teljes programba vont 

összlétszám 20%-áig vonhatók be. 

 

Január végén tartottuk a hagyományos 

gyermek farsangot. 22 gyermek és 2 

felnőtt öltött magára jelmezt. Volt bohóc, 

Superman, méhecske, katica, 

Minyon, lánynak öltözött fiú, testőr és 

még sok kedves jelmez. A 

középiskolásokból álló zsűrinek nehéz 

dolga volt, de végül minden jelmezest 

jutalmaztak. 

Idén először vidám táncversenyt is 

szerveztünk a gyerekeknek. Sok-sok 

stílusban mutatták meg a tánctudásukat, 

néha azért kaptak vicces feladatokat is. A 

verseny legkedvesebb pillanata a szülő 

táncoltatás volt. Öröm volt látni, hogy 

együtt táncolnak gyerekek az anyukákkal, 

apukákkal vagy nagymamákkal. 
A délutánt tombolasorsolással zártuk. A 

fődíjat Nagy Alexandra és Nagy 
Annamária a két végzős cukrásztanuló 

ajánlotta fel egy-egy általuk készített 

tortát. 

 



 

 

Mit nyújt a program? :A teljes program két fázis keretében valósul meg.  

A programba kerülő fiatalok az első fázis keretében nyújtott képzési programok teljesítésével kapják meg a vállalkozásindításhoz szükséges 

kompetenciákat, megszerezhetik az alapvető jogi, pénzügyi, gazdálkodási, munkaszervezéssel, gazdálkodással és irányítással 

kapcsolatos ismereteket, megismerik a vállalkozási formák típusait, képessé válhatnak előkészíteni önfoglalkoztatóvá vagy vállalkozóvá 

válásuk lépéseit. A támogató szolgáltatásokon keresztül segítséget kapnak üzleti tervük összeállításához, illetve az indítási időszakban 

tanácsadás és mentorálás keretében kiemelt segítséget kapnak a jogszerű működéshez, az adótudatos vállalkozói magatartás kialakításához. 

Figyeljék az interneten a kiírásokat!                                                             Forrás: http://www.vallalkozzmagyarorszag.hu/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Képviselő – testület munkájáról 

 

 

- Elfogadta a Képviselő – testület az éves munkatervét. 

 

- Megtörtént a 2016. évi költségvetés megtárgyalásának első fordulója. 

 

- Az Árpád u. 2 szám alatti épület felújításához szükséges munkák folyamatosan történnek. 

 

- Kezdődhet az út felújítás március 1 kezdettel  ,május 30. befejezéssel. 

 

- Egyeztetés történt a Nyugdíjas Klub támogatásának lehetőségéről. 

 

- Megkezdődött az új honlap tervezése. 

 

- Elindult a Szervezet és Működési Szabályzat felülvizsgálata. 

 

További részletek Aszófő község honlapján találhatóak. 

 

 

 

 

 

 

http://www.vallalkozzmagyarorszag.hu/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impresszum 

Aszófő Község Önkormányzatának közéleti havilapja 

Szerkesztés: Nagy Károlyné, Mógor Judit 

A kéziratot áttekintette: Markó Beáta 

KÖZÉRDEKŰ 

ADATOK 

Orvosi Rendelés:  

H és P: 8:00 – 9:00 

SZ: 15:00 – 16:00 

 

Könyvtári nyitva 

tartás: 

Naponta  

8:00 – 14:00 

Szombaton:  

14:00 – 16:00 

 

Bolt nyitva tartás: 

H-P:  

De. : 6:30 - 12:00  

Du: 14:00- 17:30  

Szombat:  

7:00 - 12:00  

Vasárnap:  

7:00 – 12:00 

 

Miserend: 

Vasárnap: 11:30 

 

Hegyközségi 

fogadóóra: 

Balatonfüreden 8:00 – 

14:00 

 

Körzeti megbízott: 

Hetesi András 

Telefonszáma:  

06 30 945 4660 

 

Szociális ügyek: 

Mészáros Zsuzsa – 

családgondozó 

Minden második hétfő 

8:00-10:00 óráig 

 

Szemétszállítás 

csütörtök 
 

A KÖSZÖNÉS ILLEMTANA – I. rész 

 
A régebbi időkben egy ilyen kis településen mint 

Aszófő mindenki ismerte egymást. A 

köszönés,egymás üdvözlése természetes volt. 

Manapság mivel sokan elköltöztek, mások viszont 

jöttek a településre az emberek nem mindannyian 

ismerik egymást, és a köszönés szép szokása kissé 

elhalványult. Lássunk egy jó példát: ha elmegyünk 

Ausztria felé tapasztalhatjuk,hogy Ránk 

idegenekre,turistákra is milyen szívélyesen 

köszönnek. 

Éljünk tehát a lehetőséggel,hogy üdvözöljük 

egymást. Egy kis segítség főleg a fiataloknak. 

 
„Köszönni, másokat üdvözölni sokféle módon lehet és 

kell. Máshogy kell érkezéskor és távozáskor üdvözölni 

az embereket. A köszönés az emberi érintkezés 

legmindennapibb formája. Vigyáznunk kell tehát, 

hogy megfelelő időben megfelelő módon köszönjünk. 

A férfiak köszönnek előre a nőnek 

A fiatalabb az idősebbnek 

Beosztott a vezetőnek 

Fiú a lánynak” 

                                              
Forrás:www.hotdog.hu 

 

MEGHÍVÓ 
 

Szeretettel és tisztelettel meghívunk 

minden érdeklődőt az 1848. március 15-i 

forradalom és szabadságharc évfordulója 

alkalmából tartandó megemlékezésre. 

A rendezvény helyszíne, időpontja: 
 

Emlékliget 
 

2016. március 15-én 17.00 óra 
 

Ünnepi beszédet mond 
 
   Tósoki Imre           
 Tihany polgármestere 

 

HEGYKÖZSÉGI HÍREK 

Új , mezőgazdasági őstermelői igazolványokról szóló rendelet lépett hatályba 2016 január 1.-

től 

A mezőgazdasági őstermelői igazolványokra vonatkozó új jogszabály megteremti az 

elektronikus eljárás, és a jelenlegi papír alapú igazolványok helyett a kártya alapú igazolvány 

bevezetésének feltételeit. A rendelet előteremti az őstermelők hosszú távú adminisztrációs 

terheinek csökkentését, valamint az ellenőrzési jogkörök kibővítésén keresztül 

gazdaságfehérítő célokat is szolgál.A 436/2015. (XII. 28.) Kormányrendelet célja továbbá, hogy a 

vásárlók is egyértelműen azonosítani tudják az érvényes igazolvánnyal rendelkező, valós őstermelőket, és a 

hazánkban megtermelt őstermelői termékeket, ezáltal is ösztönözve azok fogyasztását. Megszűnik az az 

ellentmondásos helyzet is, hogy az őstermelők ugyanazt a terméket azonos helyen és azonos időben 

őstermelőként és egyéni vállalkozóként is értékesítik. Az új ellenőrzési szabályok a jogkövető őstermelők 

számára hátrányt nem jelentenek, sőt, a nem valós őstermelői tevékenységet folytatók rendszerből való 

kikerülése miatt előnyösebb helyzetbe is kerülnek. Az őstermelői igazolványokkal kapcsolatos ügyintézés a 

jövőben is a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) falugazdászainál kezdeményezhető. Az igazolvány 

kiállítása és érvényesítése továbbra is díjmentes lesz.         Az őstermelői igazolványhoz szükséges:                                                                                            

személyi igazolvány                                                                                                                          

lakcím kártya                                                                                                                                          

tulajdoni lap vagy földhasználati lap                                                                                     

Határidő:Március 15-ig                                                                                                                  

Helyszín: Balatonfüred Hegyközségi Iroda (péntek) Pataki Márta vagy Veszprém Agrárkamara 

                                                                         Forrás: www.nak.hu 

 


