
 
 
 
 

 

 
 

       

 

 

 
 

 Aszófői Hírmondó 
Aszófő Község Önkormányzatának információs lapja 

2016. JÚLIUSI SZÁM 

ÜTŐS VIGASSÁGOK  

Kedves Olvasó! Malmozott Ön már 20 centiméter átmérőjű bábukkal a földre 

terített takarónyi játéktéren? Nem? Pedig július 16-án megtehette volna a 

rossz időjárás miatt a Kultúrházba beszorult Vigasságokon. Keller 

polgármester úr viszont nem hagyta szégyenben faluját, amikor Kontrát 

Károly úrral, országgyűlési képviselőnkkel küzdött a játéktéren! Kontrát úr a 

rossz idő ellenére is látogatást tett rendezvényünkön, gratulált a 

szervezőknek.   

A hideg, a szeles eső sem tudta meghiúsítani a megújult szervezőgárda 

fáradozását, hogy a közönség nemzetközi hírű produkciókat lásson és 

élvezhessen egy ilyen kis faluban! 

Remek hangulat volt péntek este a Búgócsiga együttes bálján, egészen 

hajnalig lehetett táncolni.  

A szombat délelőtti programok a kicsiknek, de mint utóbb kiderült, a 

nagyobbaknak is szóltak. Műfajában kimagasló, igényes előadást láttunk a 

zsámbéki Fabók Mariann színművésznő egyszemélyes bábszínházi 

előadásában. A fiatal művésznő remek érzékkel vonta be a közönséget a 

játékba, humorosan, csattanó módon, eredeti tájszólással adta elő „A székely 

menyecske meg az ördög” című darabját. Díszletei, a székely kapukat 

felidéző paravánja, az erdélyi fafaragók ízlésvilágát bemutató díszítések 

egyedülálló hátteret adtak a vidám történetnek. Reméljük, nem utoljára 

találkoztunk előadásával! 

Csizmazia Csönge Tihanyból „csak” mesélt, kedvesen, hagyományt őrizve. 

Mesekuckója lekötötte a gyerekeket, s amint elfáradtak, a népi körjátékok 

újra mese mellé ültették a kicsiket. 

Gyerkőc. Lassan húsz éve ismerjük, szeretjük őket. Eszter és István ugyan 

nyugdíjba vonult, de utódaik révén játszhattunk nagyszüleink játékaival. 

Még a zárt térben is több tucat gyerek és felnőtt töltötte el játékkal a délutánt, 

törte a diót, hordón csúszkált, értelmesen szórakozott és jókedvű volt a rossz 

időben. 

Aztán a délután! Dallamvilág, 60-as,70-es évek…. . Csalogató műsor, ügyes 

gyerekek, fáradhatatlan vezetővel. Annamáriát nehéz lenne pótolni! 

 

 

 

 

 

 



 
   
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nagy tapsot kapott Tímár András is, akit úgy konferáltak be:  a „miénk” is. Örömmel hallgatjuk mindig pánsíp 

játékát. 

Polgármesterünk délutáni köszöntőjében tolmácsolta a mörlenbachi partner üdvözletét, melyeket levelek és 

telefonok útján juttattak el hozzánk. Talán sokan emlékeznek Gisela Bruggner tanító nőre, aki a 90-es évek 

végén elhozta kis diákjait és akinek sok kellemes percet köszönhettek az aszófői gyerekek, mikor ellátogattunk 

hozzájuk. Ma igazgatóként irányítja az iskola életét, s ezen felül a partnerkapcsolatokért felelős egyesület 

elnöke. Személyes hangú levélben üdvözölte a falu lakosságát, személyesen Keller Vendel polgármestert is. 

Szintén levélben köszöntötte az aszófőieket Mörlenbach polgármestere, Jens Helmstädter úr.  

Telefonon küldte jókívánságait az aszófőieknek a falu német díszpolgára, Ludwig Härtl úr, aki a jövőben 

szeretné falunk polgárait hivatalosan is meglátogatni.   

Az esti műsorok sem maradtak el. A Pergő Rozmaring Táncegyüttes Városlődről a német nemzetiségi 

hagyományokat ápolja, de számos tájegység koreográfiája szerepel műsorukon. Többszörös nagydíjas, 

nemzetközi hírű együttesről beszélhetünk, kimagasló produkciót láthattunk tőlük. 

A közönség soraiban több győri lakos is ült, számukra külön is kedves volt a „Győri Ütőegyüttes” fergeteges 

produkciója. A magyar néptáncok ápolását igen fontos feladatuknak tekintik, utaztunk a hangszerek segítségével 

Csángóföldre, de Afrikába is. Kimagasló zenei tudásuk ritka élményt nyújtott a közönségnek, a vastapsot 

ráadásszámmal köszönték meg a nézőknek. Igazán ütős volt! 

Szombat este újra a zene és tánc volt a főszereplő, a Party Face discoja nagy sikerű volt. 

Vasárnap pedig még a focinak is jutott néhány óra, kár, hogy az időjárás ekkor sem volt túl kegyes.  

Végül egy kis matematika. 1997-2016. Húsz „Falunap”. Sok vagy kevés? Híres fellépők vagy helyiek? 

Mindenki maga válaszolja meg. Mindenesetre hagyományápolás, közösségformálás. Ami esőben sem rossz.  

                                                                                                                          Markó Beáta 

AZ IVÓVÍZ ARANYAT ÉR! 

Június 15-én dr Domokos Endre a Pannon egyetem Környezetmérnöki Intézetének vezetője a vízfelhasználás és hulladék 

„termelés” témakör  hazai és világszintű statisztikai adataival döbbentette meg az 50-60 főnyi érdeklődő közönségét az 

aszófői kultúrházban. 

Megtanultuk, hogy 1kg kávé előállításához 49m3 vizet használnak fel – a  vetőmag  termeléstől a kávéfőzőig- (a sör csak 

0,3m3) és a fenntartható fejlődés 50l/fő/nap fogyasztásához képest Magyarországon ma 160l/fő/nap, az USA-ban 

575l/fő/nap víz fogy. Ez vezet oda, hogy 2025-re fizikai vízhiány várható Közép és Dél-Amerikában, Ázsiában, Afrikában. 

Minden ember személyes felelőssége, hogy a vízfogyasztás csökkentésében részt vegyen a pazarlás megszűntetésével és a 

szennyezések csökkentésével (pl. a háztartási és gépjármű olajok, zsírok ne kerüljenek a csatornába).Ma Magyarországon 3 

Gellért hegynyi szemetet termelünk. Hogyan lehet ezt csökkenteni? Tudatos vásárlással, szelektív  hulladékgyűjtéssel 

(olajos szennyezés tilos!). Ne vegye el a kedvünket, ha látjuk, hogy a gyűjtő kamionban összekeverik a különböző 

típusokat. A feldolgozás válogatással kezdődik. Milyen vizet igyunk, hogyan lehet gazdaságosabbá tenni egy háztartás 

működését, milyen lehetőségek kínálkoznak egy kis faluban az alternatív energia ellátás területén- részben megválaszolásra 

kerültek, de a következő előadásokban – ha van rá igény- a részletekre is fény derülhet. 

Köszönet a nyugdíjas klub tagjainak a szervezésért és az előadás után tartott fogadásért, ahol saját termékeikkel, 

süteményeikkel kínálták a résztvevőket. A kötetlen beszélgetésekben még sokan kaptak választ személyes kérdéseikre a 

professzor úrtól.                                                                                                                           Fodor Erika 

 



 
 
 

 

 

 

 
 

GÁLAKONCERT 
 
Június 17.-én este a Dallamvilág Gyermek Musical 
Egyesület évzáró koncertre várta a Szülőket és Barátokat a 
Kultúrházba. 
Nosztalgiaparádé, Itt a nyár, Retrománia, Szerelmes 
szívek, Dallamok szárnyán, Énekelsz egy régi nótát, mind 
- mind olyan műsorok, amiket megszokhattak már a 
gyerekektől. Vidám, táncos, színes, nosztalgikus, 
lendületes, talán ezekkel a jelzőkkel írhatnánk le 
legjobban. 
Nagyon kevés olyan alkalom adódik, amikor komolyabb 
műsorral is felléphetnek a lányok, talán csak a karácsony 
és a nemzeti ünnepek nyújtanak lehetőséget. 
Ezen a gálán komolyabb témáról énekeltek a gyerekek, 
komolyabb hangvételű dalok hangzottak fel. Ez a téma 
pedig hazánk, az otthonunk, a haza iránti szeretet,az 
összetartás, és a jövő. 
A műsor első felében musical részleteket láthattak a 
nézők, majd a második részben hallhatták azok a dalokat, 
amelyek a fiatalok számára a hazaszeretetet, a haza iránti 
hűséget jelentik. 
Baranyai Máté költő a dalokhoz illő verseket olvasott fel, 
míg Sári Attila zeneszerző zongorán kísérte a gyerekeket, 
utolsó műsorszámként pedig felhangzott szerzeménye, a 
„Rajzoljuk át” című dal. A gálakoncert zárásaként a 
szereplők színes léggömböket engedtek fel a levegőbe, 
összetartozásuk jelképeként.                   
 
                                                                       (a szerk.) 
 

NYÁRKÖSZÖNTŐ ASZÓFŐN 
 
Június 18-án délután játékokkal és koncerttel 
köszöntöttük a nyarat Aszófőn. Óriás fajátékok, 
csillámtetoválás, csuhévirág készítés és finom szörpök 
várták a programra érkezőket. 17 órától fantasztikusan 
jó koncerten vehettünk részt. 
 A Palinta Társulat megmozgatott és megénekeltetett 
kicsiket és nagyokat. A gyerekek bátran énekeltek a 
színpadon, majd közös bábkészítés következett. 
Érdekes volt Györgyi Gábor beszámolója és rövid 
videója a TRANSVULCANICA terepfutó versenyről, 
melyet La Palma szigetén több ezer futó részvételével 
szerveztek. 
Az estet finom babgulyás vacsorával és vidám 
csapatjátékkal zártuk, amikor minden korosztály 
visszaült az iskolapadba a játék kedvéért. 
Köszönjük a Megyei Könyvtár támogatását, hiszen a 
koncert az Ő segítségükkel valósulhatott meg. 
                                                                        (a szerk.) 
 

NYÁRI TÁBOR GYERMEKEKNEK 
14 aszófői kisgyermek és diák vett részt idén a 
könyvtár által szervezett táborban. A 6 napos tábor 
célja, hogy a gyerekek megismerkedjenek egy előre 
kiválasztott ifjúsági regénnyel, ezzel kapcsolatos 
feladatokat oldjanak meg és természetesen az is,hogy 
összetartó,vidám kis közösséggé kovácsolódjanak 
össze. 
Az idei évben Csukás István Keménykalap és 
krumpliorr c. regényét választottuk témánknak. A 
gyerekek előzetes feladatként az íróval és regényével 
kapcsolatos témát dolgoztak ki, amit projektmunka 
formájában be is mutattak a táborzáró napján. 
Hétfőn megismerkedtünk magával a regénnyel, a többi 
napon pedig főként a regényhez illő helyszínekre 
kirándultunk (Állatkert és Játszótér). Megnéztük a 
győri Xantus János Állatkertet, a veszprémi Dinó 
Parkot, eljutottunk a Kiserdei Játszótérre és a siófoki 
Jókai Parkba. Elutaztunk a fertődi Esterházy kastélyba, 
a fertőrákosi Kőfejtő Témaparkba, Tabajdra a 
Mezítlábas Parkba és Kisbérre, a Mini Magyarország 
Makett Parkba.  
Pénteken a gyerekek kívánságára az Aqua parkban 
játszottunk. Szombaton zártuk táborunkat: vidám 
játékokkal, palacsintázással, kézműves foglalkozással 
és a jutalmak kiosztásával. 
Tábori Nagydíjban két kisdiák részesült. 
Szorgalmukért, kitartó figyelmükért, hibátlan feladat 
megoldásaikért és precíz munkájukért kapták meg ezt a 
kitüntető címet. Név szerint: SIMAI ZSÓFIA és 
KOVÁCS LILIANNA. 
A 6 napos tábor igazán fantasztikus kis közösséget 
formált a gyerek csapatból. 
Az őszi szünetben folytatjuk!                          (a szerk.) 

 

  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 - 16:30  
Szombat:  
7:00 - 15:00  
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
pénteken 
 

KUPAK GYŰJTÉS 
 

Továbbra is várjuk a műanyag kupakokat, 
melyet Dobosi Nagy Noémi csabrendeki , 

kisagydaganattal küzdő kislánynak 
gyűjtünk. 

 
LEADÁSI HELY 

 
ASZÓFŐI KÖNYVTÁR 

(minden hétköznap) 
 

ASZÓFŐI ORVOSI RENDELŐ 
VÁRÓJA 

(rendelési időben) 

 
ASZÓFŐI KULTÚRHÁZ 
(szombat délutánonként) 

 
Köszönjük mindenkinek, aki segít! 

  


