
 
 

 

 
 

 

 
       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 Aszófői Hírmondó 
Aszófő Község Önkormányzatának információs lapja 

2016. SZEPTEMBERI SZÁM 

FŐZŐVERSENY 

Augusztus 21-én vasárnap a Romtemplomnál került megrendezésre a 

júliusban elmaradt főzőverseny. 

A szemerkélő eső és hideg szél ellenére nagyon jól sikerült a rendezvény. A 

bográcsokban finomabbnál finomabb falatokat főztek a szorgos szakácsok. 

Készült vadpörkölt, halászlé, kolbászos lecsós tarhonya és csirkemell csíkok 

salátával. 

A lángosnak idén is nagy sikere volt, a sorban állók türelemmel vártak a 

frissen sült finomságra. Keller Vendel polgármester minden versenyzőnek 

egy szép és hasznos kerámia tárgyat adott át. 

A beszélgetés és a jó hangulat sötétedésig tartott. 

                                                                                          (a szerk.) 

KOMOLY ZENEI KONCERT ASZÓFŐN 

Július 23-án este 7 órakor már másodszor játszhattunk az Anna bál 

jegyében tartott „Nyár esti koncerten” az aszófői Kultúrházban. 

A koncert alaphangulatát – éppen úgy, mint tavaly – az adta, hogy 

Mógor Judit hatalmas festménye előtt játszhattunk, melyet a 185. Anna 

bál emlékére készített. Az idén nem zenekar, csupán három művész – 

Horváth Melinda, Ferenczi Edit és Vasvári Tamás –adtak koncertet. A 

műsor gerincét a táncok alkották. A Monti csárdást, Brahms V. és VI. 

Magyar táncát valamint a Walzert Horváth Melinda játszotta Vasvári 

Tamás zongora kíséretével. A hegedű – zongorás számok között pedig 

változatosságként hegedűs barokk táncokat és Corelli Folliájának 

néhány tételét hallhatta a közönség. A műsor utolsó számaként 

Mendelhsson e-moll Hegedűversenye csendült fel. A közönség 

elbűvölve hallgatta mindhárom művész játékát. A legnagyobb 

meglepetést azonban mindenki számára a kis pianinóból előcsalt 

gyönyörű hangok jelentették, amelyeket Vasvári Tamás 

zongoraművész szakértő ujjai csaltak elő. 

Szeretnénk megköszönni a lehetőséget és reméljük, hogy nem ez volt 

az utolsó találkozásunk az aszófői közönséggel. 

   

                                                  (Horváthné Török Éva – Budapest) 

 

 

 

 

 

   

OKTÓBER 2. NÉPSZAVAZÁS 



 

 

 

 

 
 

   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

    

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMELŐI PIAC 

 

Augusztus 12-én megnyitott a „Termelői Piac” Aszófőn. 

Péntekenként 16:00 – 20:00 óráig a megszokott helyen a 71-es főút 

melletti területen egyre bővülő kínálattal, füstölt áruval, mézzel, 

zöldséggel, gyümölccsel,tojással,házi szörpökkel,olajokkal,lekvárokkal 

és sajtkészítményekkel várják a termelők az érdeklődőket. 

 (a szerk.) 

 

 

NYUGDÍJAS KLUB HÍREI 

 

Továbbra is szeretettel várjuk a 

nyugdíjasokat csütörtökönként 14 

órától a Kultúrházba, a  nyugdíjas 

klub foglalkozásainkra. 

A gyógytorna 15 órakor kezdődik. 

(Dékány Erzsébet) 

ASZÓFŐI KÖNYVTÁR 

Az aszófői Könyvtár várja az olvasni vágyókat a megszokott 

nyitvatartási időben. Hétköznaponként 8:00 – 14:00 óráig, 

szombatonként 14:00 – 16:00 óráig. Könyvtárunknak 

jelenleg 58 olvasója van. A könyvkölcsönzés mellett 

lehetőség van internetezésre, másolásra, szkennelésre is. 

Könyvállományunk folyamatosan bővül, ebben a hónapban 

is érkeztek új könyvek. Az Olvasók kéréseit is figyelembe 

vesszük és az általuk kért könyveket is megvásároljuk a 

Könyvtár részére. 

Természetesen ősszel és télen is várjuk könyvtári 

programjainkra az érdeklődőket. 

- Novemberben őszi játszószoba az iskolai szünetben 

- Novemberben: Szellemek éjszakája (Halloween) 

- Márton napi kézműves foglalkozás 

- Karácsonyi „Ki mit tud?” 

- Adventi készülődés: Mézeskalács figura díszítés 

Alexandrával és Annamáriával 

Mindenkit szeretettel várunk!                               (a szerk.) 

 

SZELEKTÍV ÜVEG GYŰJTÉS 

A szelektív üvegek elhelyezése a 

régi Hivatal épületének Árpád utca 

felőli vasajtójánál történik. 

Kérjük az üvegeket 8:00-20:00 

óráig szíveskedjenek elhelyezni! 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

A Képviselő testület munkájáról: 

- Megtárgyalta és elfogadta a Képviselő testület a DRV Zrt. Gördülő Fejlesztési Tervét 2017-2031 közötti 

időszakra. 

- Szintén elfogadta a testület a DRV Zrt. által üzemeltetett Önkormányzati tulajdonú víziközmű-vagyonra 

vonatkozó vagyonértékelést. 

- A Veszprém Megyei Kormányhivatal felülvizsgálta Aszófő Község Helyi Építési Szabályzatáról és 

Szabályozási Tervéről szóló 8/2006.(IX.22.) önkormányzati rendeletét és törvényességi felhívást tett,a 

jogszabálysértések megszűntetésére. Ezért Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Veszprém Megyei Kormányhivatal által Aszófő Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási 

Tervéről szóló 8/2006. (IX.22.) önkormányzati rendeletére tett törvényességi felhívással egyetért, a 

felülvizsgálat végső időpontját 2018.december 31 napjára teljesíti. 

- Aszófő Értéktár Bizottsága megtartotta rendes ülését, melyen döntöttek többek között arról, hogy a 

megyei értéktárba mely aszófői értékek kerüljenek be. Így a Szent László templom, a Vörösmáli 

műemlék pincesor és a Kövesdi templom rom került felterjesztésre a megyei értéktárba. 

- A KEKKH 2016.január 1-jei adatai alapján az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó települési 

önkormányzat szociális célú tüzelővásárláshoz vagy szénvásárláshoz kapcsolódó támogatásra pályázhat. 

Az önkormányzat egy fajta tüzelőanyag megvásárlásához igényelhet támogatást. A támogatásból 

vásárolt tüzifát 2017. február 15-éig kell kiosztani a rászorulók részére, a támogatás teljes összegének 

pénzügyi felhasználása legkésőbb 2017.március 31-éig történhet. Aszófő Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete a belügyminisztérium által meghirdetett 2016.évi települési önkormányzatok 

szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás igénylésére nyújt be 

pályázatot. A Képviselő-testület a pályázathoz szükséges 86.360 Ft önrészt a hatályos 2016. évi 

költségvetési tartalék terhére biztosítja. 

- 2008.december 2-i dátummal megállapodást írt alá Aszófő Község Önkormányzata és az Aszófői 

Polgárőr Egyesület, az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében támogatott 

„Eszközbeszerzés a környezet minősége javulása és a hulladékkezeléssel kapcsolatos tevékenység 

színvonalának növelése érdekében” elnyert pályázati támogatásból beszerzett gépek, eszközök 

tekintetében. A gépeket, eszközöket 5 évre az Aszófői Polgárőr Egyesület térítésmentesen az 

Önkormányzat használatába adta. A megállapodás alapján felek az 5 éves térítésmentes használati idő 

leteltét követően az átadott eszközök, gépek további hasznosításáról külön megállapodásban 

rendelkeznek. Döntés született az ingyenes tulajdonba adásról.  

- A Képviselő – testület megbeszélése alapján értesíti a lakosságot,hogy az aszófői templom tornyába 

kábeltévé továbbítására alkalmas állomást telepítene egy távközlési és szolgáltató Kft. A lakosság 

kérésére az egyház nevében ígéretet kapott az Egyházközség testülete, hogy az állomás lakosságra 

gyakorolt hatásáról szakvéleményeket kér be és arról a lakosságot tájékoztatja az esetleges engedélyezés 

előtt. 

LEGYÉL TE IS HATÁRVADÁSZ! 

Legyél Te is a Készenléti Rendőrség egyik határvadász bevetési osztályának tagja! 

Jelentkezz képzésünkre és állj közénk, ha elmúltál 18 és rendelkezel érettségi bizonyítvánnyal, ha 

büntetlen előéletű magyar állampolgár vagy, ha rendelkezel állandó belföldi lakóhellyel,ha fizikailag, 

pszichológiailag és egészségügyileg alkalmasnak érzed magad. 

Amit garantálunk: 

Őr-járőrtárs OKJ-s képzés (2+4 hónap) 

munkavállalóként bruttó 150.000.-Ft havi munkabér 

hivatásos rendőrként bruttó 220.300.-Ft havi alapilletmény 

Amit még biztosítunk többek között: 

- Évi bruttó 200.000 Ft cafetéria 

- Túlszolgálat megváltása pénzben vagy szabadidőben,- Nyelvvizsga, éjszakai – és készenléti pótlék 

- Lakhatási támogatás- Ruházati utánpótlás- Kedvezményes utazás és mobiltarifa 

Olvass részletesebben a pályázatról honlapunkon! www.police.hu/hatarvadaszkepzes 

További információkért hívd az ingyenes telefonszámunkat! 06-80-203-983 

Vagy küldj SMS-t! 06-70-642-4548 vagy 06-70-642-4549 

http://www.police.hu/hatarvadaszkepzes


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 
Hétfő és Csütörtök:  

6:30 – 13:00 
Kedd, Szerda,Péntek  

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: 

Mészáros Zsuzsa – 

családgondozó 

Minden második 

hétfő 8:00-10:00 

óráig 

Szemétszállítás

pénteken 
 

CSENDRENDELET 

Aszófő község közigazgatási területén 

belül tilos indokolatlanul olyan zajt 

okozni, amely alkalmas arra, hogy 

mások nyugalmát zavarja a) A 

belterület határán belül, vasárnap és 

ünnepnapokon este 22.00 órától reggel 

08.00 óráig és 12.00 órától 16.00 óráig 

tilos minden olyan tevékenység 

végzése, berendezés üzemeltetése, 

valamint motoros és elektromos gép 

használata, amely kellemetlen, zavaró 

hang, illetve rezgésterhelést okozva és 

az itt lakók nyugalmát zavarja.  

Mindenkit megkérünk,hogy a csend- 

rendelet határozaton kívül eső 

időszakában is legyenek tekintettel 

egymásra! 

 

 
Kedves Gyerekek és Fiatalok! 

 

December 10-én szombaton KARÁCSONYI KI MIT TUDOT szervezünk  

az aszófői Kultúrházban. 

Minden résztvevő max. 2 produkcióval jelentkezhet, a műsorszámok egyenként nem haladhatják meg az 

5 percet kivéve a csoportos produkció melynek műsor ideje 10 perces lehet. 

Korcsoport besorolás 

6 év alatt : kisgyermek 

12 éves korig : gyermek 

13-16 évesek: junior 

17-22 évesek: ifjúsági 

KATEGÓRIÁK 

Táncművészet 

1. Klasszikus balett 2. Jazzbalett 3. Társastánc 4. Modern tánc 5. Rock and roll 

6. Mazsorett 7. Néptánc 8. Egyéb (hastánc, stepptánc stb) 

                                                    Cirkuszi műfaj 

                                  Bohóc szám, akrobatika, bűvész, zsonglőr 

                                                      Prózai műfaj 

                             1.Vers 2. Próza 3. Színpadi jelenet 4. Slam poetry 

                                               Színházi műfaj 

    1.Musical 2. Plastic és pantomim 3. Divatszínház 4. Kísérleti színház  

                           5. Bábszínház 6. Látványtánc, show 

                                          Énekes műfaj 

1. Musical 2. Könnyűzene 3. Jazz 4. Klasszikus ének 5. Operett 6. Népdal 

                                                                        Hangszeres műfaj 

Itt nincs kikötés bármilyen hangszerrel lehet jelentkezni. 

Hangszeres produkció esetében a műsorszám 5 perces lehet! 

 

Eredményhirdetés és díjátadó december 18-án vasárnap lesz! 

 

Várjuk a jelentkezéseteket OKTÓBER 30.-ig 

Postacím: ASZÓFŐ KÖZSÉG KÖNYVTÁRA , 8241 Aszófő , Árpád u. 2. 

E-mail: dallamvilag@citromail.hu 

Telefonon: 06 20 56 55 795 

Amennyiben a jelentkezők létszáma nem éri el a 10 főt úgy a rendezvény elmarad! 

 

Jó felkészülést kívánok mindenkinek!   

 
  Nagy Annamária (szervező) 

 

TŰZGYÚJTÁS 

Avar és kerti hulladékok égetésére csak 

október 1-e és április 30. között 

kerülhet sor. Égetni csak megfelelően 

kialakított helyen, vagyoni és személyi 

biztonságot nem veszélyeztető módon, 

hétfőn és pénteken 8.00 - 18.00 óra 

között lehet. Szeles időben égetni tilos! 

 

mailto:dallamvilag@citromail.hu

