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60 év
Mindössze húsz nap. Szűk három hét. De híre az egész világot bejárta. Egy kis
nép önfeláldozó harcában szembeszállt egy világhatalommal. Dávid és Góliát
harca volt ez. de sokan életük árán is képesek voltak a szabadság eszményéért
küzdeni. Önrendelkezést,többpárt rendszert szerettek volna.
A forradalom győzelme múlékony volt.
A nemzetközi helyzet nem kedvezett . A szuezi válság második helyre szorította
a magyar forradalom ügyét a nagy politikában.
A forradalom elbukott.
Nemzeti ünnepeink méltó megemlékezéséhez korabeli krónikákat,írásos
megemlékezéseket kell elővennünk.
Egyetlen olyan ünnepünk van,amely még kézzel fogható közelségű.
Szerencsére sokan élnek még közöttünk akik hitelesen tudnak beszámolni az
’56-os forradalom eseményeiről, hiszen valamiképpen részesei voltak annak.
Főhajtás azoknak az ismeretlen hősöknek, akik életüket adták országunk
szabadságáért.
Főhajtás azoknak az aszófőieknek , akik részesei voltak az eseményeknek,
sebesülteket mentettek vagy más módon vették ki részüket 1956 eseményeiből.
Keller Vendel
polgármester

HALÁSZLÉFŐZŐ VERSENY

AZ OKTÓBER 2-ÁN MEGTARTOTT NÉPSZAVAZÁS
EREDMÉNYE ASZÓFŐN
Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés
hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok
Magyarországra történő kötelező betelepítését?
Részvétel: 62,65%
A 391 fő lakosságból 245-en jelentek meg.
Ebből:
- Igen – 2 db
0,81%
- Nem – 217 db 88,57%
- Érvénytelen – 26 db 10,61%
(a szerk.)

Idén
is
bekapcsolódtunk
Körjegyzőségünk
szezonzáró
rendezvényébe a Garda Fesztivál
főzőversenyébe. Sok aszófői vett
részt a programokon. Nagyon
drukkoltunk, hogy az aszófőiek
harcsapaprikása
nyerjen.
A
polgármesterünk
által
vezette
csapat az ezüst érmet hozta el.
Gratulálunk nekik!

(a szerk.)

Gárdonyi Géza:

A bor legendája
Szólt az Isten: "Kedves fiam Nóé:
Itt a szőlő, kóstold meg, hogy jó-é?"
Felelt Nóé: "No megöregedtem,
de ilyen jó bogyót még nem ettem".
Szólt az Isten: "Kedves fiam Nóé:
A csípős must, hadd lássuk, hogy jóé?"
Felelt Nóé: "Ihaj, csuhaj! Sári!
Három Istent kezdek immár látni!"
Szólt az Isten: "Kedves fiam Nóé:
Hát az ó-bor, hadd lássuk, hogy jó-é?"
Felelt Nóé: "Iszom reggel óta:
Gyere pajtás, van még a hordóba!"

ÚJBOR ÜNNEP
Keller Vendel polgármester köszöntötte a megjelenteket,ezután
Szabó István a Balatonfüred-Szőlősi Hegyközség elnöke értékelte
az elmúlt évet az ágazatban. Nehéz évet zártak a gazdák, hiszen
Balatonfüredet és környékét emberemlékezet óta nem látott
jégeső verte el.
Sokaknak keletkezett 100%-os kára. A jégeső után a legyengült
ültetvényeket még a betegségek is könnyebben megtámadták.
Szerencsére az aszófői területeket kisebb mértékben érintette ez a
természeti csapás és a seregélyek ellen is nagyrészt sikeresen
védekeztek. Habár a hordókba bekerült mennyiség nem éri el az
előző évit, a minőségre nem lehet panaszuk. A rendezvényen
megjelentek megállapították,hogy az aszófői bor minősége az
idén is kiváló,nyugodtan tehetjük az ünnepi asztalra.
(a szerk.)

Az Újbor ünnepén megemlékeztek a
megjelentek a napokban elhunyt
Ticz Ilonáról aki a Hegyközség
könyvelését végezte hosszú éveken át.

A CSALÁD – ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT FELADATELLÁTÁSA
Balatonfüred város és környező települései 2004. évben létrehozták a Balatonfüredi Többcélú Társulást
egészségügyi, oktatási, szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátására. A szociális és gyermekvédelmi
feladatokat e társulás által fenntartott Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ (székhelye:
Balatonfüred, Kéki u.6.) (a továbbiakban: BSZAK) látja el a Balatonfüredi Járás területén.
A gyermekvédelmi feladat ellátásában 2016. január 1-től bekövetkezett változás végrehajtása érdekében az
érintett önkormányzatok úgy döntöttek, hogy a család-és gyermekjóléti szolgálat (a továbbiakban: Szolgálat)
feladatkörét ez az intézmény lássa el, és itt biztosították a család- és gyermekjóléti központ (a továbbiakban:
Központ) hatáskörébe tartozó feladatok ellátását is az intézményen belül önálló szervezeti egységként.
Az új intézmény feladatköre:
Az új intézménynek a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően kötelezően el kell látnia a Szolgálat és a
Központ feladatait. A Szolgálat feladatellátása a Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatalt (a
továbbiakban: Önkormányzati Hivatal) fenntartó önkormányzatok illetékességi területére terjed ki, míg a
Központ feladatellátása az egész járásra kiterjed.
Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatot hozott arról,hogy az önkormányzat
feladatkörébe tartozó család – és gyermekjóléti szolgálat feladatellátásával – amennyiben az a feladatot
jelenleg ellátó Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ feladatkörében nem maradhat-2017.január
1. napjától a Balatonfüred Város Önkormányzata által létrehozandó új intézményt bízza meg.
TELEPÜLÉSI TÜZELŐANYAG TÁMOGATÁS
Belügyminisztériumi pályázaton az Önkormányzat tüzelőanyag vásárláshoz kapott támogatást.
2016 november 25-ig lehet az önkormányzat hivatalában a rászorulóknak igényüket jelezni.

ESÉLYEGYENLŐSÉG DÉLUTÁN ASZÓFŐN

-

Keller Vendel polgármester az Esélyegyenlőségről:
„Önkormányzatunk fontos feladatának tartja,hogy a településünkön fogyatékkal élő
embereken segítsünk,életkörülményeiken javítsunk. Ezt a célt szolgálta rendezvényünk is,az
Esélyegyenlőség nap. Önkormányzatunk nevében szeretnénk köszönetet mondani azoknak,
akik rendezvényünk alkalmából adományaikkal támogatták Schenk Andrist,valamint köszönet
jár azoknak az oktatási intézményeknek,tanáraiknak és igazgatóiknak – a tihanyi általános
iskola és a balatonfüredi Lóczy Lajos Gimnázium – akik szívvel-lélekkel biztosították és
biztosítják ,hogy Andris kortársaival együtt kiegyensúlyozottan folytathassa tanulmányait.”
November ötödikén első ízben rendezték meg Aszófőn az Esélyegyenlőségi
Nap elnevezésű eseményt.Nagy izgalom, és még nagyobb előkészület előzte meg e jeles
alkalmat a fellépők és a szervezők részéről. Az egyik legnagyobb közösségi
oldalon már több, mint egy hónappal előre meg volt hirdetve az esemény
programtervezete.
Délután fél háromra a kultúrház már szinte színültig tele volt érdeklődőkkel. Napindításképp
Nagy Annamária, Aszófő kulturális képviselője köszöntötte az egybegyűlteket, majd Perge
Krisztina beszéde következett az esélyegyenlőség fontosságáról. Az első komolyabb
programot két kiállításmegnyitó jelentette. Az ART-díjas festőművész, Romanek Inka
tizennégy darab tapintható festményt juttatott el az aszófői közönség érdeklődésére. Képeivel
úttörőnek számít abban, miképp lehet a festészetet a látássérült emberek számára is
elérhetővé tenni. Ahogyan egy korábban megjelent interjúban elmondta: "Budapesten élünk
20 éve, Adélka 4 éves volt, amikor minden út elfogyott előlünk, hogy visszaszerezzük orvosi
hibából elvesztett látását. Addig Nagykőrösön éltünk, noha én Kocséron nőttem fel és
dolgoztam, mint mezőgazdász. A legmerészebb álmomban sem gondoltam, hogy nekem
egyszer kiállításaim lesznek és könyveim jelennek meg. Az anyaságnak köszönhetem, hogy
immár a 117. kiállításom nyílt meg, én az édesanyai szívembe mártom festő és írói
eszközeimet”. Inka gondolatait lánya, a jelenleg a Budapesti Metropolitan Egyetem
"Kommunikáció és Médiatudomány" szakán, mesterképzésben résztvevő Adél csodálatos
szavalata zárta.
A Kapolcson élő Ábrahám Sára enyhe autizmussal született, mégis, csodálatos rajzai
büszkeséggel töltik el családját és e jeles nap óta talán Aszófő lakosainak szívében is életre
szóló emlékként maradnak meg. Édesanyja Tóth Erika elmondása szerint egy, az autizmus
világnapján szervezett rendezvényen sikerült lányának először bemutatkoznia. Sára
egészséges gyermekek között tölti mindennapjait, integrált oktatásban. Heti két alkalommal
művészeti képzést kap. Testvére, Dávid súlyos autista, ezért állandó felügyeletre szorul.
Állami intézményekben Dávid mindenhol várólistás, édesanyja szerint ezért is lenne kiemelten
szükség a minél gyorsabb és hatékonyabb állami beavatkozásra. A család célkitűzése, hogy
felhívják a figyelmet az autista emberek
odafigyelésére való fontosságra. A megnyitókat Kiszeli-Nagy Botond előadása zárta,. mely
méltó lezárása volt a két kiállítás mondanivalójának.
Egy rövid technikai szünetet követően a Rolling Country kerekesszékes tánccsoport lépett a
színre. A csoport már jól ismert vendége a településnek. Rendszeresen megfordulnak a
"Mozdulj, Aszófő!"elnevezésű futóversenyen.. Színvonalas műsorukat egy interaktív, a
fogyatékossággal élő emberek mindennapjainak jegyében lefolytatott beszélgetés követte,
melynek során a jelenlévők megismerhették a tánccsoport tagjainak élettörténetének rövid
mozzanatait, a kerekesszékben élő emberek gyakori nehézségeit, bekapcsolódhattak
interaktív ötleteikkel, javaslataikkal, hozzáfűznivalóikkal.
A hosszú és részletgazdag beszélgetést követően a Budapestről érkezett, látássérült
fiatalember, Helle Maximilian szórakoztatta a nagyérdeműt. Maximilian életét kezdettől fogva
végigkísérte a zene, körülbelül három éves kora óta zongorázik. Műfajilag főképp a
harmincas-negyvenes évek letűnt bár- és orfeumvilága áll hozzá legközelebb, repertoárjában
megtalálhatóak a huszadik század népszerű, valamint méltánytalanul elfeledett magyar
melódiái Karádytól Honthy Hannáig. Az előadást néhány mozzanat erejéig a pesti
kávéházakban valamikor oly népszerű zenei élethez kötődő egyéniségek történetei
színesítették, így például előkerült a neves komikus, Darvas Szilárd, a híres dizőz,
Medgyaszay Vilma és a negyvenes-ötvenes évek népszerű operettistája, Ajtay Andor egy-egy
fontosabb életeseménye, anekdotája.
A régi bárok világa után egy rendkívül komoly hangvételű előadással állt színpadra az Aszófői
Dallamvilág Musical Csoport. Műsoruk, mely a "Rajzoljuk át!" címet kapta, főképp a
Kormorán együttes dalaira épült, s az éneklést egy igencsak élménygazdag színpadi
koreográfia is
kísérte. Produkciójuk végén a műsor címét viselő, azonos című, Sári Attila zeneszerzői
munkáját dicsérő dal kétszer is felcsendült, a közönség nagy örömére, így másodjára a
Dallamvilágosok már a publikummal együtt énekelték az addigra már ismerőssé vált sorokat.
Gedővári József és a Dallamvilág szólistáival közösen alkotott kórust, s a közönség aktív
részvételével énekelték el Zorán nagy sikernek örvendő, "Apám Hitte" című dalát, melyet az
aszófői , Nagy Natália szólóprodukciója követett. Az internet adta lehetőségeknek
köszönhetően barátkoztak össze Helle Maximiliannel, a korábban megismert budapesti
fiatalemberrel, s a közös zenei érdeklődés öt évnyi várakozás után egy három dalból álló
zenei premiert szült.
(folytatás az utolsó oldalon)

Esélyegyenlőségi délután Aszófőn (folytatás)
Pár percnyi szünetet követően Varga Árpád és párja, Leib Anett lépett a publikum elé. Árpád
korábban a Nemadomfel együttes tagjaként éveken keresztül adott közös koncerteket a
Dallamvilág tagjaival. Azóta saját zenekart alapított, saját dalokat ír, hangszerel. A két éve
szervezett koncertet hatalmas retro party, majd még hatalmasabb közös karaoke követte.
Nagy Annamária, a rendezvény szervezője az elfogadást és az egyenlő esélyek
megteremtését a kezdetektől fogva aktív célkitűzésének tartja. Fáradhatatlan erővel dolgozik,
tervez, segít, településének méltó "kulturális követe". Ezt mi sem bizonyítja jobban, minthogy a
rendezvény lebonyolítását követően már másnap próbát szervezett a következő, karácsony
előtt tartandó premierre.
A z aszófői Nyugdíjas Klub szorgos kezű nagymamáinak külön köszönet jár a finom
palacsintákért és a lángosért!
Köszönöm,hogy részese lehettem ennek a fontos eseménynek és megismerhettem egy igazán
összetartó közösséget.
Helle Maximilian (Budapest)

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:
Hétfő és Csütörtök:

6:30 – 13:00
Kedd, Szerda,Péntek

ADVENTI HÍRNŐK – ASZÓFŐI PROGRAMOK
Első vasárnap – November 27.
Mézeskalács díszítés Nagy Szandival és Nagy Mancussal
Közben feldíszítjük a Kultúrházban a Karácsonyfát
Kigyúlnak a fények a falu karácsonyfáján,gyertyagyújtás az adventi
koszorún, karácsonyváró dalok- közös éneklés a Nyugdíjas Klub tagjaival
Egész délután karácsonyi bolhapiac a Kultúrházban.
Második vasárnap – December 4.
BUBORÉK együttes koncertje
Megérkezik a Mikulás
Harmadik vasárnap – December 11.
„Ki mit tud” – szavaló, - ének és – táncverseny, hangszeresek
bemutatkozása
December 17. szombat
A Dallamvilág Musical Csoport bemutatja
Dallamok szárnyán – 2 felvonásos zenés játékát
Sütemény sütő verseny

6:30 – 16:30
Szombat:
7:00 - 13:00
Vasárnap:
7:00 – 10:00
Miserend:
Vasárnap: 11:30
Hegyközségi
fogadóóra:
Balatonfüreden
8:00 – 14:00
Körzeti megbízott:
Hetesi András
Telefonszáma:
06 30 945 4660
Szociális ügyek:
Budai Kinga –
családgondozó
Minden második
péntek 11:0012:00 óráig

Szemétszállítás
pénteken

Negyedik vasárnap – December 18.
Gálakoncert és a „Ki mit tud” győzteseinek fellépése
Közreműködnek: Somos Zoltán,Somosné Farkas Edina, Gedővári József,
Tabi Adrien,Nagy Natália, Molnár Fanni, Helle Maximilian, Taskovics
Adél,Leib Anett, Varga Árpád
A Ki mit tud és a süti sütő verseny díjainak átadása
PROGRAMJAINKRA MINDENKIT NAGY SZERETETTEL VÁRUNK!
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ASZÓFŐI SIKER
Császár Károlyné az
Országos Szívegyesület
szervezésében részt vett a
Miskolcon megrendezésre
kerülő asztalitenisz
bajnokságon.
Vegyes párosban
aranyérmet, míg női
párosban bronz érmet
szerzett. GRATULÁLUNK!

