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FALUNAP - BÚCSÚ - SZENT LÁSZLÓ ÉV - ASZÓFŐI VIGASSÁGOK
Második éve a Búcsú napjához (László nap- június 26-utáni hétvége) kapcsolódóan
kerül megrendezésre a falu legnagyobb nyári ünnepe. Törekvés, hogy a korábban egy
napos ünnep hosszú hétvégévé váljon az idők folyamán. Így az idén már pénteken sor
kerül az ünnepélyes megnyitóra, amely során az „ Aszófői ecsetvonások” című kiállítás
is megnyílik. Kézművesekkel kibővített piac már ekkor is várja az érdeklődőket.
Szombaton a szokásos rend szerint zajlanak a falunapi programok, a fellépők és
különféle produkciók mellett a helyi borászok is jelen lesznek. Vasárnap a szokásos
labdarúgó mérkőzésekre kerül sor, valamint ünnepi szentmise zárja az
eseménysorozatot. Idén is megrendezésre kerül a főzőverseny, melyre a jelentkezéseket
a hivatalban személyesen, vagy a 87/445-081-es telefonszámra várjuk. (Esőhelyszín:
Kultúrház)
Folytatás a 2. oldalon

Pályázati pénzből kezdődött meg az Árpád utcát és a Petőfi utcát összekötő útszakasz
felújítása. A balesetveszélyes és elhasználódott feljáró új, modern térkövezést kapott,
kézműves padok szolgálják a pihenést, melynek szőlőlevél formája jelzi azt a
tevékenységet, mely a településünket évszázadokon át meghatározta és jellemezte.
(a szerk.)

Világi kezdeményezésre csatlakozott településünk sok
más településhez hasonlóan
(pl. Magyarpolány, Berhida, Pétfürdő, Bodajk,
Veszprém stb.) a „Zarándok menet Szent László évében
2017-ben” eseményhez. Az út időben húsvéttól
pünkösdig, távolságban a Balatontól Csíksomlyóig
vezetett, ahova június 4-5-i hétvégére érkezett meg az a
jelvény, amelyre az ünnepséghez csatlakozó települések
szalagjai felkerültek.
Az egyházközség szalagja mellett Keller Vendel
polgármester is kötött emlékszalagot a jelvényre,
Aszófő üdvözletét küldve a külhoni magyarságnak.
(a szerk.)

EGY BOLDOG NYÁR....
Gyermekek és kalandok a Balatonnál
„Nem egy, hanem sok-sok boldog gyermekkori
balatoni nyár emlékét őrizzük. A Balaton
legnagyobb szerelmesei mindig is a gyermekek
voltak, süssön a nap vagy legyen felhős az idő.
Mindig ők rohantak a legnagyobb szenvedéllyel a
tó
vizébe,
őket
lehetett
legnehezebben
kicsalogatni onnan. S minden kor meghozta a
maga nyári örömét, legyen szó cserkész -vagy
úttörőtáborról, nagy sátorozásokról, játékokról a
vízben és a parton. S ha esett az eső? A Balaton
akkor is sok csodát kínált: jó könyvek olvasása a
sátorban, társasjátékok a teraszon és egy izgalmas
film megnézése a helyi moziban.
Semmi nem ronthatja el egy balatoni boldog nyár
élményét a gyermekek világában. S a felnőttek
emlékében sem.”
Praznovszky Mihály
Erről szól ez az interaktív kiállítás az aszófői
Kultúrházban, mely feledhetetlen élményt és igazi
szórakozást ígér az érdeklődőknek.
Megtekinthető június 20-ig.

A Képviselő - testület munkájából:
-

Vancsura Miklós balatonfüredi Rendőrkapitányság osztályvezetője tájékoztatót tartott a közbiztonsági
helyzetről. A Képviselő-testület kéréssel fordult a rendőrkapitánysághoz, melyben a történelmi
faluközpont szűk utcáin áthaladó teherforgalom korlátozási lehetőségeinek megvizsgálását kérte.

A Képviselő-testület elfogadta:
- a 2016. év költségvetésének módosítását,
- a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetését,
- a 2016. évi belső ellenőrzésről és a Magyar Államkincstár által végzett ellenőrzésről szóló
tájékoztatót, valamint a feltárt hiányosságok javításáról szóló határozatot,
- a 2016. évi zárszámadási rendeletet,
- a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendeletet. (A településfejlesztési koncepció, a
településrendezési eszköz, a települési arculati kézikönyv és a településképi rendelet tervezetének
létrehozásában részt vevők javaslatainak, véleményeinek benyújtásának módja, határideje és
nyilvántartásának módja.)
- az új anyakönyvi rendeletet:
Hivatali helységen kívül az anyakönyvi esemény, amennyiben egyik fél sem aszófői állandó
lakhelyű, 20.000.-Ft.
Hivatali munkaidőn kívül az anyakönyvi esemény, amennyiben egyik fél sem aszófői állandó
lakhelyű, 10.000.-Ft.
Egyéb esetekben INGYENES!
-

Települési kézikönyv megrendelését, mely kötelező feladat a települések számára.
A Képviselő-testület zárt ülés keretén belül tárgyalt meg két rászoruló aszófői szociális támogatás iránti
kérelmét. Számukra az önkormányzat segélyt biztosított.

TAROLTAK AZ ASZÓFŐI
BORÁSZOK
Balatonfüred városi borversenyén az
aszófői Hudák Pince szerepelt a legjobban
és ezzel elnyerte az első helyet a
balatonfüredi Borheteken.
A Szent Orbán napi borversenyen pedig a
Fodor Pince volt a legeredményesebb.
Elismerésben részesült a többi aszófői
résztvevő is.
a szerk.

NYÁRI DIÁKMUNKA ASZÓFŐN

KÖZÉRDEKŰ
INFORMÁCIÓK

Várjuk azoknak az aszófői diákoknak a jelentkezését, akik szívesen dolgoznának
július 1 – augusztus 31. között Önkormányzatunknál.
A munkavállalás feltételei:
- 16-25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok,
- közvetítést kérőként kérték nyilvántartásba vételüket,
- foglalkoztatásra irányuló, vagy vállalkozási jogviszonnyal nem rendelkeznek
Jelentkezni az aszófői Önkormányzatnál személyesen vagy telefonon (445-081)
hivatali időben lehet.
TÜSKEVÁR KÖNYVTÁRI TÁBOR
AUGUSZTUS 7 – 12.
Várjuk az aszófői általános iskoláskorú
gyermekek jelentkezését könyvtári
olvasó táborunkba.
Jelentkezni Nagy Annamária
könyvtárosnál lehet
június 20-ig! (445-081)

Tisztelt aszófői Lakosok!
Aszófő Község Önkormányzata 2017.
évben is indult a Virágos Magyarország
versenyen.
Idén szeretnénk kicsit virágosabbá tenni
a kis településünket, ezért felhívással
élünk a lakosság felé, hogy aki szívesen
gondozna, locsolna virágot a háza előtt,
az jelentkezzen az Önkormányzatnál.
Kerítése, háza elé a megbeszélt helyre
elhelyezünk virágládákat, virággal.
Tegyük
együtt
még
szebbé
a
településünket!
Az
együttműködést
előre
is
megköszönjük.
Aszófő Önkormányzata

MEGHÍVÓ AZ ASZÓFŐI
VIGASSÁGOKRA
2017. június 30. – július 2.
Péntek
Vásár
Kiállítás megnyitó 17:00 órakor
Megnyitja Korzenszky Richárd atya
Szombat
14:00 Főzőverseny kezdete
15:00 Ziránó Színház bemutatja:
„Pulcinella kertészkedik” – bábjáték
16:00 Akrobatikus rock and roll
gyermekcsoport
16:30 Dallamvilág Musicalcsoport
17:30 Balatonfüred Város Ifjúsági
Népitánc csoportja
19:00 Budapest Jazz Band és a Pepita
táncklub előadása
21:00-tól bál a Frisson Zenekarral
Délutáni kézműveskedés:
„Csináld te is magad Szent László
emlékére!”
Vasárnap
Focimérkőzések
Ünnepi szentmise
Várjuk még azoknak a helyi
borászoknak, boros gazdáknak a
jelentkezését, akik saját boruk
értékesítésével részt kívánnak venni a
rendezvényen.
(Őstermelőket is!)
Kérjük továbbá, hogy a főzőversenyre
is adják le nevezésüket.
Jelentkezni személyesen vagy telefonon
június 20-ig (445-081)
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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 –
családsegítő
Minden páros
héten csütörtökön
11:00-12:00 óráig
87/580-612
20/382-1141
BOLT NYITVA
TARTÁSA:

Hétfőtől péntekig
6:00 – 18:00 óráig
Szombaton
6:00 – 14:00 óráig

Szemétszállítás
pénteken!

