
 
 

 

                                                                               
 

 

 
       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 Aszófői Hírmondó 
Aszófő Község Önkormányzatának információs lapja 

2016. ÁPRILISI SZÁM 

MÁSODSZOR CSATLAKOZTUNK AZ ORSZÁGOS 

SPORTRENDEZVÉNYHEZ 

 
Köszönhetően a 2014. szeptemberi „Szőlős Kör” futóversenyen 

való részvételemnek és az ott szerzett barátságnak, 2016.  

márciusában is magától értetődő volt, hogy az elmúlt évhez 

hasonlóan ismét részt veszek az aszófői barátok és csodás 

közösség által szervezett sport- és egészségnapon.  

Az események reggel a futóversenyekkel kezdődtek, természetesen 

bemelegítést követően. A nem rendszeresen futók kb. 2 km-es 

távot teljesítettek, míg a futásban edzettebbek ezt követően az 5 

km-es közösségi futást is teljesíthették, az Országfutás keretén 

belül. Ahogy az elmúlt évben is, ezúttal is sokan futottak: 

fiataloktól kezdve a polgármester úron át a nagymamákig. – 

folytatás az utolsó oldalon 

 

 

 

 

MÁRCIUS 15. 

 
Hideg napokon sokszor nehéz elképzelni, hogy 

egyszer majd újra lesz napsütés, lesz újra tavasz – 

kezdte ünnepi beszédét Tósoki Imre, Tihany 

község polgármestere. A tavasz azért mégis 

mindig eljön, és mindig – újra és újra – elsöpri a 

régit, új élettel, új energiákkal tölti fel a világot. 

Március szavunk Marsra, a harc, a háború görög-

római istenének nevére vezethető vissza. Ezért 

talán nem is olyan meglepő, hogy a tavasz nem 

csak a megújulás, hanem a nagy megmozdulások, 

a forradalmak, ideje is. Így volt ez 1848-ban is: a 

tavasz Európa-szerte lángra lobbantotta az 

emberek szívében élő szikrát. Az emberek 

szabadok akartak lenni, és ezért fegyvert fogtak.  
A helyi történésekre utalva így folytatta: 

A Balaton térségének népe sem figyelte tétlenül a 

budapesti eseményeket. Veszprémben és 

Kaposváron a honvédalakulatokba és a nemzetőr-

seregbe folyt a toborzás. 

Tihanyban él egy legenda, amely szerint a 

szabadságharc idején egy árokkal akarták a 

félszigetet leválasztani, hogy az osztrák csapatok 

ne tudják elfoglalni. A legenda szerint tihanyi, 

aszófői és környékbeli zsellérek hozzá is kezdtek 

az árokásáshoz.  Egyiküket lázas betegség verte le 

a lábáról, és mire magához tért belőle, addigra 

mindenki eltűnt mellőle, mert már nem volt miért 

ásni, nem volt miért küzdeni: a harc elbukott.  

Ma, ha kokárdánkra nézünk, jusson eszünkbe, 

hogy nem véletlenül tűzzük a kabát hajtókájára 

vagy mellrészére a szív felőli oldalon.  

A kokárda ugyanis nem más, mint egy kisméretű 

nemzeti színű zászló. És amit jelképez, annak 

valóban szívünkben van a helye.  

Kölcsey szavaival zárta ünnepi beszédét, 

„Emléklapra” című epigrammáját idézte: 

„Négy szócskát üzenek, vésd jól kebeledbe, s 

fiadnak 

Hagyd örökűl ha kihúnysz: A HAZA MINDEN 

ELŐTT.” 

  

 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

A Képviselő testület munkájából 

 

- Aszófő Község Képviselő testülete elfogadta a 2016 évi költségvetést. 

Aszófő Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetési bevételi és kiadási 

főösszegét 80600 e Ft-tal számoltuk. 

Településünk esetében változatlanul elsődleges célunk az alapfeladatok ellátása 

mellett a költségvetési egyensúly fenntartása, mely a jelenleg nagyon gyorsan változó 

és sok esetben ellentmondásos jogszabályi környezetben és stagnáló állami 

költségvetési támogatási rendszerben nem könnyű feladat. A 2016-os évben továbbra 

is nagyon megfontolt gazdálkodást kell folytatnia az Önkormányzatnak, annak 

érdekében, hogy a települési lakosok megfelelő színvonalon történő ellátását és az 

önkormányzati feladatok ellátását finanszírozni tudja. 

- Aszófő belterületén lévő utcák (Bázsai-öböl utca, Vadvirág utca, Rizling utca) 

burkolati felújításának ellenőri ellátására a VeszprémBer Zrt.-t kérte fel a képviselő 

testület. 

- Az Önkormányzat tulajdonában lévő Árpád u. 2 szám alatti épület felújítására kiírt 

pályázat előkészítésére a Balaton Térségi Nonprofit Kft –t kéri fel a képviselő testület. 

- Folyamatban van az Aszófő Község Szociális és Kulturális Céljait Szolgáló 

Alapítvány alapító okiratának a felülvizsgálata. 

- Új multifunkcionális nyomtató bérléséről is döntés született, így a továbbiakban az 

Aszófői Hírmondó színesben tud megjelenni azonos költség mellett. 

- Döntött a képviselő testület a Halsütővel kapcsolatos tulajdonviszonyok rendezéséről, 

földmérési munkák elvégzése után az Önkormányzat területére épített kerítés 

áthelyezésére kötelezi az ingatlan tulajdonosát. 

- Aszófő Község Önkormányzata képviselő testülete három területrészen egyszerűsített 

eljárás keretében a hatályos építési szabályzat módosítását kezdeményezi. 

BUDAPESTI SIKERES FELLÉPÉS 
 

Az aszófői  Dallamvilág Nosztalgia Csoport 

is képviselte a Balaton régiót a 39. Utazás 

Kiállításon Budapesten. 

Nosztalgiaparádé c. retro műsorukkal nagy 

sikert arattak. 

 

 

JÓ HANGULATÚ HÚSVÉTVÁRÁS A 

KULTÚRHÁZBAN 

Március 25-én szombat délután rendeztük meg a 

Kultúrházban hagyományos  

Húsvétváró Családi Játszóházunkat. 

A kézműves foglalkozásokat Illés Saci, Nagy Nati és 

Szabó Petra vezette. Velük lehetett lufit hajtogatni, 

fakanál virágot, nyuszi kosarat, húsvéti ajtódíszt 

készíteni. 

A délután folyamán volt az aszfalt rajz verseny, ahol 

kiderült, ki rajzolja a legszebb hímes tojást. Majd a 

fakanalas tojásfutás (minden korosztály benevezett!), 

tojáskeresés és húsvéti kérdőív kitöltése következett.  

A végén együtt díszítettük fel a gyerekek által hozott 

aranyesőt. 

 



 

F E L H Í V Á S 

 
A Balatonfüred-Szőlősi Hegyközség által megszervezésre kerül, a 

III. Szt. Orbán napi 

HEGYKÖZSÉGI BORVERSENY 

Helye:  Aszófő Faluház 

  Aszófő, Árpád u.8.  

 

Ideje:  2016. április 7.   

                                                                                

A borversenyre benevezhetnek: 

- A Balatonfüred-Szőlősi Hegyközség regisztrált termelői, a saját  szőlőből készített  boraikkal.  

- A benevezett borokból a termelőnek minimálisan 150 literrel kell rendelkeznie. 

Minták leadása: 

A borokat 2016.04.04.-2016.04.05. 12.00 óráig lehet leadni, az alábbi helyeken: 

- Balatonfüred, Vásárcsarnok, Szalay László, naponta 700 és 1200 óra között. 

- Aszófő, Salánki Családi Borpince, naponta 8.00-16.00 óra között. 

- Aszófő, Faluház, Ódor József (2016.04.04. 8-16 között, 2016.04.05. 16-20 között) 

- Balatonudvari, Szövetkezeti Iroda, Karl Lajos hegybíró (30/989-9922) naponta 8-15 óra között. 

- Dörgicse, Polgármesteri Hivatal, Borház, Mlinkó István 8-15 óra között. 

- Pécsely, Balogh Pincészet (70/371-9436; 70/451-4216) 

A borokból fajtánként 0,7-0,75 literes palack esetén 3-3 palack, illetve 0,5 literes palack esetén 4- 4 

palack mintát kell leadni a nevezési lap kitöltésével, felcímkézve a beazonosításhoz szükséges 

adatokkal.  

A nevezési díjat a minták leadásakor kell kifizetni, amelyről mindenki számlát kap 

 
Nevezési díj:  Mintánként bruttó:  1 000 Ft  

 

.  Az ünnepélyes eredményhirdetésre és a díjak átadására  

május 16-án, Pünkösd hétfőn a 

Nemzeti Bormaraton Balatonfüredi rendezvényén kerül sor 

. 

A borversenyre benevezett borok termelői közül kerül megválasztásra: 

 

„AZ ÉV SZŐLŐTERMELŐJE” 

 

„A BALATONFÜREDI HEGYKÖZSÉG ÉV FIATAL BORÁSZA” 

 

Ezeket a címeket az a magánszemély (fiatal gazdánál maximum 40 éves életkor) nyeri el, aki a 

benevezett 2015-ös évjáratú 2 (kettő) borával a legmagasabb pontszámot éri el.  

Balatonfüreden 2016. június 10-13 között megrendezésre kerülő Vinagóra Nemzetközi Borversenyre 

az aranyérem szintet elért borok termelőinek 2 (kettő) minta után a nevezési díj 50%-a megtérítésre 

kerül. 

A díjak odaítéléséről szakmai bizottság dönt. 

Az idei Hegyközségi Borverseny eredményhirdetésére szívesen látjuk a hegyközség tagjait, borok 

termelőit, családtagjait, borbarátokat és a vendéglátó vállalkozókat. Valamennyi résztvevőnek 

eredményes szereplést kívánunk: 

 

Balatonfüred-Szőlősi Hegyközség Választmánya 
 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 6:30-17:30 

Szombat:  

7:00 - 14:00  

Vasárnap:  

7:00 – 13:00 

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 
 

LOMTALANÍTÁS 

Tájékoztatjuk Aszófő település lakóit és üdülőtulajdonosait, hogy az önkormányzat 

április 23-24-i hétvégén lomtalanítást szervez. 

Kérjük, hogy az összegyűjtött limlomot az ingatlan területén belül (udvarban) 

legyenek szívesek elhelyezni,azt az Önkormányzat dolgozói fogják összegyűjteni, és 

elszállítani a Vörösmáli úti telephelyre. A hatékonyabb helykihasználás érdekében a 

bútorokat szétszerelve szíveskedjenek kirakni. 

Nem lehet kihelyezni kommunális hulladékot, építésből-bontásból származó 

anyagot,törmeléket,hulladékká vált gumiabroncsot,kerti,valamint 

zöldhulladékot,akkumulátort és gyógyszereket,festékes és olajos flakonokat. 

Elektronikai hulladék gyűjtését elkülönítetten szintén a Vörösmáli úti telephelyre 

legyenek szívesek vinni. Felhívjuk a lakosság figyelmét arra, hogy a lejárt 

szavatosságú,hulladékká vált gyógyszereket a gyógyszertárakban,a hulladékká vált 

gumiabroncsokat és elektronikai hulladékot a kereskedőnél van lehetőség leadni. 

TE SZEDD! 

 

Önkéntes szemét szedés a 

tiszta Magyarországért! 

Közösen varázsoljuk 

tisztábbá Aszófőt! 

 

ÁPRILIS 29. PÉNTEK 

17:00 óra 

 

Gyülekező 

a Hivatal előtt 

MEGÚJUL ASZÓFŐ 

HONLAPJA 

Aki frissíteni szeretné 

(szobakiadók, vállalkozók) a 

honlapon szereplő 

információkat, képeket, 

kérjük, hogy az 

aszofo@aszofo.hu e-mail 

címre küldjék el a változtatni 

kívánt adatokat. 

PIACJÁRAT 

BALATONFÜRED 
VÁSÁRCSARNOKHOZ 

A falubusz minden 

pénteken 

8:00 órakor indul a 

Hivatal elől. 

 

MOZDULJ ASZÓFŐ! - folytatás 

A helyiek által készített finom ebédre már a kultúrházban 

került sor, ahol étkezés után egymást érték a jobbnál jobb 

programok.  Órákon keresztül pattogott a labda a ping-pong 

asztalon, lehetőség volt szív- stressz mérésre, finom 

gyógyteákat ittunk, mígnem érkezett a TV-ből is ismert, 

nagyon közvetlen Horkai Zoltán „farkasember”, akinek a 

farkasai több filmben is szerepeltek már. Ezek az állatok 

néhány napos koruktól kezdve emberek közelségében 

élnek, így az erdőben élő farkasoktól eltérően nem bánják, 

ha simogatják őket. Nem véletlenül sokan éltek is a 

lehetőséggel, hogy megsimogassák Dakota nevű farkasát. 

Látogatásának célja az volt, hogy jó hírét vigyük ezeknek 

az állatoknak, hiszen már erdeinkben is egyre nő a számuk.  

Az előtérben kora délutántól kígyókat, különböző hüllőket 

lehetett megnézni, illetve néhányat kézbe is lehetett venni.  

A folytatásban láttunk taekwondo majd - a Veszprém 

JUDO VEJSE tagjainak köszönhetően - judo bemutatót, 

melyek kedvet csinálhattak a gyerekeknek a sportág 

kipróbálásához; utóbbi esetében több „mutatványt” ki is 

próbáltak a vállalkozó kedvű fiatalok.  

A helyi fiatalok változatos táncversenyét követően a késő 

délutáni, kora esti programok keretében fellépett Csanaki 

Attila zsonglőr (égő fáklyákat is dobált, pörgetett a 

levegőben), Varga Bence bűvész, majd komoly vastapsot 

kapott a nagyon ügyes produkciót bemutató Anakonda 

akrobatikus rock and roll csoport, végül pedig az estet a 

Mezotone Énekegyüttes  és retro buli zárta.  

Feledhetetlen napon, igazán jól éreztük magunkat. 

Köszönjük a szervezést és az újabb élményeket! 
Györgyi Gábor – kerékpár túrázó 

 
 

   


