
 
 
 
 

 

 
 

       

 

 

 
 

 Aszófői Hírmondó 
Aszófő Község Önkormányzatának információs lapja 

2016. JÚNIUSI SZÁM 

Szent László füve – Búcsú alkalmából 

 
Hatalmas termetű volt Szent László király, egy 
fejjel kimagasodott vitézei közül. Harcokban 
olyan volt, mint a bátor oroszlán, békében meg 
olyan, mint a kegyes pásztor.  
Amikor a pestis, a döghalál pusztítani kezdett, 
az egész nép László királyhoz fordult, 
mindenki tőle várt segítséget. Mint a juhok a 
jó pásztorhoz, úgy tódultak a király sátorához. 
Szent László pedig Istenhez könyörgött, tőle 
várt segedelmet. Isten éjszaka álmot küldött a 
királyra. Egy angyal jelent meg a szent király 
előtt és azt mondta:”Vedd íjadat és tegezedet, 
menj ki sátrad elé, és minden célzás nélkül 
bocsásd el nyílvessződet. A vessző 
megmutatja, mit kell tenned.”  
Amikor László király felébredt, hozatta íját és 
tegezét, kilépett sátrából, felhúzta íját, aztán 
célzás nélkül elbocsátotta a nyílvesszőt. A 
nyílvessző messze szállott, s ahol lehullt, egy 
genciána fűszálat átütött. 
A genciána, a keresztes fű kenőcse mentette 
meg a népet a döghaláltól, s azóta is Szent 
László füvének nevezi a nép. 
 
Forrás: www.szekelyderzs.com 

Értéknapok Veszprém Megyében - Aszófő 
  

A Nemzeti Művelődési Intézet Veszprém Megyei 
Irodájának szervezésében került megrendezésre az 
Értéknapok Veszprém Megyében című program, 
ezúttal Aszófőn, a  művelődési házban. 

(Folytatás a 2. oldalon)  

 

MOTOROSOK ASZÓFŐN 
Az idei évben is több száz motoros vonult át 
kicsiny falunkon a Harley Davidson Open Road 
Fest szombati felvonulásán. Minden korosztály 
ámulattal nézte a dübörgő motorokat s néha 
ismerős arcok is feltűntek a „vasparipák” 
nyergében. 
                                                         (a szerk.) 
 

 

 



 
   
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÉVFORDULÓ 
Horváthné Gáspár Hajnalka 3 éve dolgozik Aszófőn és június 24-én lesz egy éve, hogy vállalkozóként 
üzemelteti az aszófői kisboltot. 
Elmondta, hogy családi összefogással folyamatosan próbálja a bolt színvonalát emelni,igyekszik 
változatos és mindig megújuló árukészletet biztosítani a vásárlóknak. 
Felújították a lépcsőt,lefestették a korlátot,virágosítottak és egy kávéautomata is rendelkezésre áll. 
Szeretné, ha júliustól újra megvásárolhatóak lennének a napilapok és a magazinok a boltban. 
Nyáron még hosszabb nyitva tartással várja a kedves vásárlókat, természetesen szombaton és vasárnap 
is. 
Úgy látja, egyre több vásárló jön vissza, de sok az új arc is. Egyelőre pozitívak a tapasztalatai. 
                                                                                                                                              (a szerk.) 
 

ASZÓFŐ HONLAPJA 
 
Június 14-vel elindult a megújult honlapunk. 
Tartalmával és megjelenésével szeretne megfelelni az 
Önkormányzat a mai kor igényének. Megmutatni Aszófő 
szépségét és kulturális életét, nem csak a helybelieknek, 
hanem a nagyvilágnak, az internetezőknek is. 
Reményeink szerint nem csak Aszófő jó megítélését fogja 
eredményezni, hanem segíti majd a szobakiadók, a 
borászatok, a vállalkozások működését is. 
A honlap megtekinthető: www.aszofo.hu címen. 
                                                                      (a szerk.) 
 

A rendezvényt Keller Vendel polgármester és Nagy Károlyné Németh Annamária, a helyi kulturális 
közfoglalkoztatott nyitotta meg, ezt pedig a helyi gyerekek és fiatalok művészeti előadása követte. 
Utánuk Mihalcsik Márta, a veszprémi iroda módszertani referensének előadása következett, melyben 
bemutatta az értéktár mozgalom eddigi eredményeit a megyében. .Bazsó Gabriella, a taliándörögdi 
Közép-dunántúli Szövetség az Ifjúságért Egyesülettől „ A Pannon Ifjúsági Értékőr Program” címmel 
tartott előadást. 
A rendezvény zárásaként az aszófői Helyi Értéktár Bizottság elnöke, Dékány Erzsébet mutatta be a 
művelődési házban rendezett kiállításon végighaladva a helyi értékeket. Többek között szó esett az 
Aszófőn élő és alkotó személyekről, írókról, festőkről és a helyi borokról is. 
  

Szabó Eszter - NMI 

              

MEZŐGAZDASÁGI ÖSSZEÍRÁS 
 
Június végéig tart a 2016-os KSH által 
végzett mezőgazdasági összeírás. 
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 
az agráriumban tevékenykedő 
gazdaságok helyzetének feltárása 
érdekében gazdaságszerkezeti összeírást 
hajt végre 2016. június 1-jei időponttal 
„Agrárium 2016” címmel. Az összeírás 
célja, hogy nyomon kövesse a 
mezőgazdaság szerkezetében 
bekövetkezett változásokat, illetve 
pontos és hiteles adatokkal szolgáljon a 
hazai gazdaságirányítás, a gazdálkodók 
és az Európai Unió részére. 
                      Forrás: www.agrotrend.hu 

 

IVÓ NAPJÁN KÖSZÖNTJÜK A FÉRFIAKAT! 
     MÁJUS 19. NEMZETKÖZI FÉRFI NAP 
 
A férfiakról is illendő megemlékezni. A 
megemlékezés célja felhívni a figyelmet a férfiak 
testi és lelki egészségének fontosságára és a pozitív 
férfi példakép hangsúlyozására. 



 
A Képviselő – testület munkájáról 
 
- Beszámolt az Aszófői Polgárőr Egyesület elnöke. Beszámolóját a testület elfogadta. Továbbra is kérte 

az Önkormányzat támogatását, többek között polgárőr ruhák megvásárlásához. A támogatás összegéről 
a következő ülésen dönt a testület. 

- A képviselő - testület jóváhagyólag tudomásul vette a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi 
költségvetéséről készült beszámolót és a 2015. évi költségvetési rendelet módosításával egyetértett. 

- A testület a nyár folyamán kívánja elindítani a termelői piacot . A piac és a szabadtéri rendezvények 
működéséhez szükséges 2 db mobil WC vásárlása záros határidőn belül megoldásra kerül. 

- Magánszemély kezdeményezésére a testület támogatta ingatlanai összevonását az ügyfél saját kérésére. 
- Felesküdtek az új Vagyon Bizottsági tagok. 
- Első ízben tárgyalta a képviselő - testület az Aszófő polgárai számára a község fejlődése, gyarapodása 

és hírnevének öregbítése érdekében történő elismerések megújuló rendeletét. Végleges döntés a 
következő ülésen. 

- Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium a 
„Vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgálatainak fejlesztésére, település képet 
meghatározó épületek külső rekonstrukciója több funkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, 
energetikai korszerűsítés” pályázaton indul, többfunkciós közösségi szolgáltató tér tekintetében. 

- Nyugdíjas klubunk az Önkormányzat támogatását kérte, amelyet a testület mindenképpen támogatni 
kíván, mivel jól működik, fejlődik. A kisbusz eddig is és ezután is rendelkezésükre áll, működési 
keretük nagyságáról a következő ülésen dönt a testület. 

 
 
További részletek Aszófő község honlapján találhatóak. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PÁLYÁZATOK MAGÁNSZEMÉLYEKNEK  
OTTHON MELEGE PROGRAM 2016 FELTÉTELEK 

� A támogatás igénylésének feltétele, hogy magyarországi lakóhellyel rendelkezzünk. (Egy épületre pedig csak 

egy pályázat fogadható el!) 

� A támogatás az elszámolható költségek 40-55 százalékára igényelhető a megvalósítandó fejlesztés 

összetettségétől függően. Az igényelhető maximális összeg 2,5 millió forint. 

� A maximális összeg (55 százalék) akkor kérhető, ha hőszigeteléssel együtt más energiahatékonysági 

fejlesztést is bevállalunk, emellett pedig kiépítünk legalább egy megújuló energiát hasznosító rendszert. 

� 50 százalék – maximum 2 millió forintot akkor kaphatunk, hőszigetelést és legalább egy megújuló energiát 

hasznosító rendszert építünk ki. 

� 45 százalék – maximum 1,5 millió forint jár akkor, ha energiahatékonysági fejlesztés és legalább egy 

megújuló energiát hasznosító rendszert építünk ki. 

� 40 százalék – maximum 1 millió 250 ezer forint akkor jár, ha csak egy típusú fejlesztést valósítunk meg. 

� A támogatást kizárólag 1996 előtt épült, és 1995. december 31. napjáig kiadott építési engedéllyel rendelkező 

egylakásos, legfeljebb 135 négyzetméter fűtött alapterülettel rendelkező és a pályázó tulajdonában álló és a 

pályázat benyújtását megelőzően használatban lévő (lakott) családi házak felújítására lehet igénybe venni. 

� A támogatási kérelmeket 2016. július 1-jétől a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig a pályázati portálon 

keresztül, elektronikusan kell benyújtani, ehhez pedig ügyfélkapus regisztráció is szükséges. ( Balatonfüred 

Kormányablaknál kérhető ingyenesen) 

� Július 4-től indul a mélyhűtőgép és hűtőgép csere akció.   (www.palyazatkereso.eu/otthon.melege-program) 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 - 17:30  
Szombat:  
7:00 - 14:00  
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 
Szelektív 
szemétszállítás 
minden hónap 
első kedd 
 

Aszófői diákok 2015-2016 tanévi sikeres eredményei 
 

Szeretnénk hagyományt teremteni abból, hogy  az aszófőiek tudjanak arról , diákjaink milyen szép 
sikereket érnek el szorgalmukkal,tehetségükkel. 

 
Kovács Lilianna 4. osztályos (Eötvös Iskola) 
- Mezei futóverseny körzeti, csapatverseny, korcsoportjában  2. helyezés 
- Diákolimpia úszás körzeti, gyors 4. hely, mell 5. 
- Téli Tusa Bajnokság 1. hely 
 Sigmond Soma 5. osztályos (Eötvös Iskola) 
- Mezei futóverseny megyei, csapatverseny, 1. hely 
- Zrínyi Ilona matematika verseny iskolai 5. hely 
- Diákolimpia, úszás, körzeti, gyors 6. hely, mell 3. hely, 4x50 m gyors, váltó 2. hely 
- Szavaló verseny, iskolai 1. 
- Kiejtési verseny, angol, megyei 4. hely 
- Szépkiejtési verseny, angol, iskolai 1. hely 
- “Füredköszöntő” versmondó, területi, 3. hely 
- Kézilabda, megyei 3. hely 
Tihanyi Tamás 5. osztályos (Eötvös Iskola) 
-Informatikai verseny, iskolai 3. helyezés 
 Rauch Szilárd 6. osztályos (Eötvös Iskola) 
- Informatikai verseny, iskolai 1. helyezés 
- Informatikai verseny, országos 2. helyezés 
 Sigmond Sára 6. osztályos (Eötvös Iskola) 
- Informatikai verseny, országos 10. helyezés 
- Zrínyi matematika verseny, iskolai 2. hely 
- Zrínyi matematika verseny, megyei, csapat 6. hely 
- Prózamondó, iskolai 1. hely 
- “Füredköszöntő” prózamondó, területi, 3. hely 
 Radács Bálint 7. osztályos (Eötvös Iskola) 
- Diákolimpia, kislabda hajítás, megyei 3. hely 
- Köztársaság kupa, atlétika, kislabda hajítás 2. hely 
- Diákolimpia, körzeti, mellúszás 4. hely 
- Mezei futóverseny, körzeti 3. hely 
- Fut a Füred 4. hely 
- Kézilabda, megyei 3. hely 
Varga Anna 6. osztályos (Radnóti Iskola) 
-A Veszprém Megyei Europe Direct Tájékoztató Központ rajzpályázata I. helyezés 
Nagy Natália – Szent Benedek Gimnázium végzős diákja 
Kimagasló kulturális munkájáért és országos illetve városi rendezvényeken való szereplésért 
átvehettek a Szent Benedek plakettet. 
Szennyai Bernadett: 2. osztályos (Tihany Bencés Iskola) 
Böngész országos olvasás levelező verseny 3. hely 
Böngész országos környezetismeret levelező verseny 4. hely 
 
(Az idén ezeket a visszajelzéseket kaptuk a megkeresett iskoláktól) 

 

AMATŐR ALKOTÓK 
Jelezzék és adják meg elérhetőségeiket azok az amatőr alkotók, akik egy-egy 
napon szívesen alkotnának együtt a nyár folyamán. 
Jelentkezni a  konyvtar@aszofo.hu e-mail címen lehet. 


