
 
 

 

 

       
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 Aszófői Hírmondó 
Aszófő Község Önkormányzatának információs lapja 

2016. JANUÁRI SZÁM 

 

 

23 nevezés érkezett a karácsonyi sütemény-sütő 

versenyre, íme, egy kis ízelítő a teljesség igénye 

nélkül. 

 

Csaknem szűknek bizonyult a Kultúrház a 

Dallamvilág Nosztalgia Csoport Árvák 

karácsonya című zenés játékának premierén. Az 

előadás hatalmas sikert aratott. 

Meghitt, bensőséges hangulatot varázsolt a 

Sforzato Rézfúvós Kvartett advent utolsó 

hétvégéjén a Kultúrházban, az Aszófő Község 

Szociális Céljait Szolgáló Alapítvány 

szervezésében. 

 

 
  

   

Farkas Árpád: 
Újévköszöntő 
 
Szép vagy, mint a fehér 
fenyő, 
hótól tiszta, fátyolos, 
szép menyasszony, 
újesztendő, 
békét, békességet hozz. 
 
Ne légy te arannyal 
zengő, 
ezüst fénytől mámoros, 
búvópatak, újesztendő, 
békét, békességet hozz. 
 
Bolyhos, szelíd 
bárányfelhő, 
mint a búza, mint a 
rozs, 
kenyerünkhöz, 
újesztendő, 
békét, békességet hozz. 
 
 

Jöjjön hozzánk el az 
erdő, 
mikor hideg záporoz, 
pásztortüzes 
újesztendő, 
békét, békességet 
hozz. 
 
Krumpliföldünk áldja 
eső, 
fű se legyen árva, 
rossz, 
a házunkba, 
újesztendő, 
békét, békességet 
hozz. 
 
Tisztaság légy és 
levegő, áldott hó 
álmainkhoz, 
légy a hazánk, 
újesztendő, 
s békét, békességet 
hozz! 
 
 



 

2012. évi XXX. törvény 
a magyar nemzeti értékekről és a 

hungarikumokról1 
Az Országgyűlés Magyarország Alaptörvényének P) cikke alapján a magyar nemzet 

egységétől vezérelve megállapítja, hogy 
a) a magyar nemzeti értékek, köztük a hungarikumok megőrzendő és egyedülálló értékek; 
b) az összetartozás, az egység és a nemzeti tudat erősítése érdekében nemzetünk értékeit 

össze kell gyűjteni, dokumentálni, az értékvédelem alapjául szolgáló dokumentációt a szigorú 
nyilvántartás és kutathatóság szabályai szerint meg kell őrizni, az értékeket pedig ápolni, 
védelmezni és támogatni kell; 

c) örökségünket, a magyar kultúra évezredes értékeit, a magyarság szellemi és anyagi 
alkotásait, ember alkotta és természet adta értékeit átfogó értéktárban kell összesíteni; 

d) a nemzeti értékeink védelme hozzájárul a nemzeti azonosság-tudat kialakulásához és 
megszilárdításához; 

e) nemzeti értékeink széles körű hazai és külföldi bemutatása, megismertetése nyelvi, 
szellemi, kulturális, gazdasági teljesítményünk, természeti és épített értékeink elismertetése, 
valamint a nemzeti arculat erősítése egyaránt kiemelkedő jelentőségű. 

Az Országgyűlés kinyilvánítja, hogy a nemzeti értékeket az egyetemes értékek részének 
tekinti, amely értékek a magyarság múltjának, jelenének és jövőjének dinamikusan fejlődő 
tárháza, az értékalapú nemzeti összefogás alapja. 

A nemzeti értékek tárházát gazdagítják a magyarországi együtt élő népek, az államalkotó 
tényezőként elismert nemzetiségek és az országhatáron túli, valamint szerte a világban élő, 
magukat magyarnak valló egyének, közösségek értékei. 

(Forrás:www.net.jogtar.hu) 
 
Mint arról már a decemberi Hírmondóban beszámoltunk, Aszófőn is megalakult a Helyi 

Értéktár Bizottság. A Helyi Értéktárba elsőként az aszófői téltemető került be. 
Várjuk a Lakosság javaslatait arról, hogy milyen aszófői értékek kerüljenek be az 

Értéktárba. 
Saját Értéktárunkból aztán a Megyei illetve az Országos Értéktárba is tovább kerülhetnek 

az arra érdemes „Értékek”. 
Íme, néhány Érték (a teljesség igénye nélkül) a környező településekről melyek már a 

Megyei Értéktárat gazdagítják. 

 

- Ajka kristály 

- Balaton-felvidéki vert csipke 

- Balatoni halászlé 

- Badacsonyi Kéknyelű 

- Füredi Anna-bál 

- Baricska Csárda 

- Herendi porcelán 

- Lőrincze Lajos életműve 

- Művészetek Völgye Fesztivál 

- Nagyvázsonyi Kinizsi vár 

- Pétisó 

- Polányi Passió 

- Somlói Juhfark 

- Theodora ásványvíz 

- Vámosi Csárda 

 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200030.TV#lbj0idb78b


 

A Képviselő – testület munkájáról 

 

KÖZMEGHALLGATÁS 

 

Az év végén Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő – testülete megtartotta éves 

közmeghallgatását. 

Közbiztonsági tájékoztatót hallgathattunk meg a balatonfüredi Rendőrkapitányság 

képviseletében, Karli Imre rendőr őrnagy úrtól.Elmondta, hogy Aszófő községben a 

bűncselekmények száma elenyésző, a település bűnügyileg nem fertőzött. A kollégák napi 

szinten jelen vannak a településen. Felhívta a lakosság figyelmét arra, hogy ne rutinból 

vezessenek, hanem a KRESZ szabályainak megfelelően. Megjegyzésének aktualítását az 

adta,hogy kihelyezésre került a kötelező haladási irány tábla és a behajtani tilos tábla a 71-es 

főúton.  

Lakossági igényként merült fel az ennél célszerűbb megoldás keresése, így ezen a ponton a 

közlekedés egyszerűsödne. Tájékoztatójában Keller Vendel polgármester összefoglalta az 

elmúlt év munkájának eredményeit: 

- Több sikeres pályázat: falubusz  (Péntekenként tovább folytatódik a Piac-járat,igény    

                                                     szerint más megállóhely is lehetséges)                                                                            

                                           útfelújítás 

                                           Virágos Veszprém megye 

- Szúnyogírtás 

- Megalakult a települési Értéktár 

- Csatlakoztunk az Éltető Balaton –felvidékért Egyesülethez 

- Ping-pong asztal került beszerzésre az egészséges életmód segítésére 

- Előkészületek történtek a falu központi épületének felújítása érdekében 

 

A Közmeghallgatás teljes anyaga az aszófői honlapon megtalálható. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VINCE NAPI BORÜNNEP BALATONFÜREDEN 

JANUÁR 23-án az ANNA GRAND HOTELBEN 

Délelőtt szakmai programok lesznek a helyi borászoknak.. 

Délután különféle programokkal várják a nagyközönséget. 

Többek között felcsendülnek majd bordalok, zenél a Csopak 

Demizson Allstars Orchestra, bemutatkozik a Rizling generáció, 

lesz újbor kóstolás a helyi borászok kínálatával és a helyi 

kézműves sajtokat is meg lehet vásárolni. 

Kérjük, minél többen vegyenek részt ezen a hagyományos és 

színvonalas rendezvényen. 

Aszófő Község Önkormányzata 

szeretettel meghív minden 

érdeklődőt az aszófői Kultúrházban 

megrendezésre kerülő 

FARSANGRA ÉS TÉLTEMETŐ 

ÜNNEPRE 
Időpontja 

2016. január 30. szombat 
Programok 

15:00 órakor 

Jelmezesek bemutatkozása  

15:30 órakor 

Vidám játékok 

(székfoglaló, karikadobáló,pukievő,limbó) 

16:00 órakor 

TÁNCVERSENY 

(A versenyzők 3 féle stílusban mutathatják 

meg tudásukat) 

17:00 órakor 

Eredményhirdetés valamint a Téltemető 

fotó- és rajzpályázat nyerteseinek díjazása 

17:30 órakor 

TOMBOLASORSOLÁS 

18:00 órától 

Tánc 
BELÉPŐ: 1 db TOMBOLATÁRGY 

Belépés csak jelmezben vagy álarcban! 
Köszönettel vesszük, ha a farsangi asztalra finom házi 

süteményeket sütnek az Anyukák és Nagymamák! 

FOTÓPÁLYÁZAT 

Témája: Az aszófői téltemető és kora tavaszi felvételek 

Aszófőről. 

Készítsen fotót és induljon fotóversenyünkön. 

Természetesen régebbi fényképekkel is indulhatnak. 

A kép A4-es méretű legyen. 

A pályamunkák a dallamvilag@citromail.hu e-mailre is 

elküldhetőek. 

A gyermekek pedig rajzpályázaton vehetnek részt  

„Az én virágom a téltemető” címmel. 

Eredményhirdetés a Farsangon. 

Minden fotót és rajzot kiállítunk a Kultúrházban. 

mailto:dallamvilag@citromail.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: 14:30- 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 
 

   


