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ITT A TAVASZ

A kevés csapadék ellenére is legszebb
pompájukban virágoznak Aszófőn a
tulipánok és árvácskák.

Április 7-én újra indult az aszófői termelői
piac. Péntekenként 16 órától a szokott
helyen, friss áruval várják a kistermelők az
érdeklődőket.

Április 8-án a Családi nyuszi váró délutánon a
gyerekek által festett fatojásokkal és hímes
tojásokkal közösen díszítettük fel a régi
Hivatal udvarán álló húsvéti koszorút.

A szőlős gazdák is időben befejezték a
metszést a határban. Nemcsak a falu
szépült meg hanem Aszófő határa is.

MADÁRDAL A KULTÚRHÁZBAN
Ismét tartalmas és szép előadást láthattak és
hallhattak az érdeklődők a Kultúrházban március
10-én este a Nyugdíjas Klub szervezésében.
Nagy Lajos zoológus a Balaton – felvidéki
Nemzeti park munkatársa beszélt a Balaton vidék
madárvilágáról. Az előadás különlegessége, hogy a
közönség
a
csodaszép
képek
mellett
meghallgathatta az énekes madarak hangját is. Az
előadás második részét a Téli esték rendezvény
sorozat őszi programjaként láthatják majd.

TAVASZNYITÓ ASZÓFŐN
Igazi, szívet melengető tavaszi hangulatban
érezhették mindazok magukat, akik részt vettek
az aszófői Kultúrházban Lukács László amatőr
veszprémi
festő
akvarell
kiállításának
megnyitóján. A délutáni kulturális program az
évente hagyományosan szervezett Mozdulj
Aszófő egész napos családi nap jegyében zajlott.
Délelőtt kiránduláson vettek részt családok, baráti
közösségek a Tihanyi-félszigeten, délután a
művészetek színeiben nyitották meg a veszprémi
festő kiállítását a helyi Kultúrházban. Sport,
egészség, kultúra, szórakozás keretében minden
korosztály
megtalálta
számára
megfelelő
programokat.
Játszóház,
családi
társasjáték,
képességfejlesztő
kreatív
játékok,
kézműves
foglalkozások, gyermekjóga, este pedig közös ének,
karaoke várta a helyieket. Szinte minden korosztály
képviselte magát a programokon. A helyi Nyugdíjas
klub asszonyai sütötték a palacsintát, a svédasztalos
vacsoráról a Dallamvilág Szülői Munkaközösségének
tagjai gondoskodtak , a tartalmas szórakoztató
programokat a helyi önkormányzat finanszírozta.
A kultúrház falait egy hónapig ékesítő tavaszi
hangulatot idéző akvarell képek tárlatán, a téli
álomból virradó balatoni part hótakaró alól olvadó
hangulata, zsenge és élénk tavaszi színekbe
öltöztetett honi táj látványa hívja magára a figyelmet.
A megnyitón közreműködött Menczel Anita, a
kiállítást J Betty nyitotta meg, emellett citerán vidám
népdalcsokrot adott elő. Meglepetésként a kiállítófestő, Lukács László saját verseiből is nyújtott ízelítőt
a közönségnek.
Jákói Bernadett
www.veol.hu
Hir

A Képviselő - testület munkájából:
Döntött a testület:

- Lakossági ivóvíz és csatornaszolgáltatás támogatás kérelméről
- Települési arculati kézikönyv elkészítéséhez három árajánlat kéréséről
- A Dallamvilág Egyesület szokásos évi támogatásáról
- Balatonfüred Mentőállomás kérelméről: Társadalmi összefogás
szükségességének értelmében fordultak támogatókhoz, hogy minél előbb a
betegek szolgálatába állhassanak korszerűbb mentéstechnikai eszközök:
pl. Medenceöv
Infúziós pumpa
Félautomata defibrillátor
- Aszófői prospektus, kiadvány készítéséről
- A HÉSZ-hez szegregációs igazolás megkéréséről

Megújul, megszépül: Az Árpád utcát a Kossuth Lajos utcával összekötő területen a
munkálatok hamarosan kezdődnek. A befejezésig kérjük a Lakók türelmét és megértését.
LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Önkormányzatunk 2017. március 16-án lakossági fórumot tartott, ahol a
résztvevők tájékoztatást kaptak az új településfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök
készítésének megkezdéséről.
Aszófő képviselő testülete 31/2016. (IV.08.) Önk. határozatában új településfejlesztési koncepció és új
településrendezési eszközök készítéséről hozott döntést. A településfejlesztési koncepció egy olyan, a
község jövőjét meghatározó dokumentum, mely jövőképet vázol fel a település számára, valamint
rendszerbe foglalja az önkormányzat hosszú távú fejlesztési szándékait, elképzeléseit. A fejlesztési
koncepció hozzájárulhat a település vonzerejének hosszú távú növekedéséhez, és a lakosság
életminőségének, illetve lehetőségeinek javulásához.
A településfejlesztési koncepció készítése a település helyzetének, adottságainak feltárásával, valamint a
helyi szereplők, úgy, mint a lakosság, a civil szervezetek, helyi vállalkozók szándékainak megismerésével
kezdődik. A tervezés következő szakaszában az összegyűjtött adatok elemzése, értékelése történik, melynek
következtetései, tanulságai alapján kezdődik a település jövőképének és céljainak meghatározása. A jövőkép
eléréséhez átfogó, és részcélok kerülnek megfogalmazásra, melyek rövid, közép és hosszú távú
beavatkozásokat igényelnek.
A településfejlesztési koncepció készítését követően a község új településszerkezeti tervének és új helyi
építési szabályzatának elkészítésére is sor kerül. A településrendezési tervek feladata a településen az építési
lehetőségek szabályozása, mely meghatározza, hogy az adott telken milyen rendeltetésű, mekkora méretű és
magasságú épület hol, és hogyan helyezhető el. A településrendezési tervek tehát a lakosság életét
közvetlenül érintik, ezért kiemelten fontos a lakosok aktív részvétele a tervezési folyamatban, hiszen
segítségével a helyi igényeknek jobban megfelelő építési szabályzat kialakítására lesz lehetőség.
Kérjük lakosainkat, vállalkozóinkat és más ingatlantulajdonosokat is, hogy a hatályos tervekkel, illetve az
ingatlanaik hasznosításával kapcsolatban felmerülő (eddig még nem jelzett) problémájukat, javaslatukat
juttassák el 2017. május 4-ig1 az aszofo@aszofo.hu e-mail címre, vagy a közös önkormányzati hivatalba.
( a megbízott építész iroda tájékoztatója)

Aszófő Község Önkormányzata
szeretettel vár mindenkit

KÖZÉRDEKŰ
ADATOK

2017 április 30-án vasárnap 17:00 órától
a Régi Polgármesteri Hivatal udvarában
megrendezésre kerülő
MÁJUSFA ÁLLÍTÁSRA
Az ételről a Szervezők gondoskodnak.
A sütemény és ital felajánlásaikat köszönettel
fogadjuk.
Zene,tánc

LOMTALANÍTÁS

MEGHÍVÓ

Tájékoztatjuk Aszófő település lakóit és
üdülőtulajdonosait, hogy az önkormányzat
május 5-én pénteken lomtalanítást szervez
és ezen a napon 6:00 órától kezdik az
elszállítást.
Kérjük, hogy az összegyűjtött limlomot az
ingatlanja
elé
legyenek
szívesek
elhelyezni,azt a Probio szállítja el. A
bútorokat és ami szétszerelhető azt 1m2-nél
kisebb elemekre kell szétszerelni.
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
a vörösmáli úti telephelyre legyenek szívesek
vinni május 3-án és 4-én 8:00 – 18:00 között.
TELEVÍZIÓT ÉS MONITORT NEM
VESZÜNK ÁT! 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.

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves
családját,ismerőseit
2017 május 12-én pénteken
17 órakor
„Egy boldog nyár..”
kiállítás megnyitójára.
A kiállítást megnyitja:
Dr Praznovszky Mihály
A megnyitó után a
Dallamvilág Nosztalgia Csoport
bemutatja
Száll a vitorlás c. műsorát
A kiállítás helye: Aszófő Kultúrház
A kiállítás megtekinthető május 31-ig
a Hivatal nyitvatartási idejében.
Mindenkit szeretettel várunk!
Aszófő Könyvtár

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
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

A program a Könyvtárellátási
Szolgáltató
Rendszer
keretében
valósul meg.

VÁLTOZÁS!!!
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a lakossági hulladékszállítás 2017. április 10-i héttel
kezdődően, csütörtök helyett pénteken történik.
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