
 
 

 

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 Aszófői Hírmondó 
Aszófő Község Önkormányzatának információs lapja 

2017. FEBRUÁRI  SZÁM 

SZIGETVÁR OSTROMA 450 ÉV TÁVLATÁBAN 

 

Fodor Pál a Bölcsészettudományi Kutatóközpont főigazgatója 

„Szigetvár ostroma 450 év távlatában”  címmel tartott 

érdekfeszítő előadást az aszófői kultúrházban január 14-én.  

A 450 éves évforduló világszenzációja: megtalálták Szulejmán 

sírját és a köré épített épületegyüttest. Szulejmán szultánt az 

Oszmán Birodalom egyik legnagyobb hódítójaként tartják 

számon: tizenhárom hadjáraton vezette katonáit; emellett 

államférfiként is jelentős szerepet játszott, megújította a 

jogrendszert, a vallási életet, az oktatást, konszolidálta a 

birodalom területén élő kisebbségek helyzetét. 1520-as trónra 

lépésekor a birodalom 1,5 millió négyzetkilométerre terjedt ki, 

1566-ra pedig már 2,5 millió négyzetkilométerre nőtt.  

A szultáni sír helyének pontos meghatározása a törököknek 

nagyon fontos volt, mert az ilyen helyek az oszmánoknál 

szakrális helynek számítottak. Régebben ide zarándokoltak az 

uralkodók trónra lépés vagy hadjáratok előtt. Tartós 

hagyományról van szó, még a XX. század elején is követték.. A 

magyar tudósokat a szakmai kihíváson túl Szigetvár történelmi 

szerepének megfelelő helyre való emelése is inspirálta, azt 

remélve, hogy a környezet  animálása felkelti a nagyérdemű 

közönség érdeklődését  és sokan tartják majd fontosnak, hogy 

személyesen is megismerkedjenek történelmünk eme dicső 

fejezetével. A világsajtó reagálása (egy ideig mindenütt erről 

beszéltek) ehhez komoly segítséget adhat. Az elmúlt 100 évben 

sokan foglalkoztak Szulemán türbéjének történetével és sokféle 

eredményre jutottak....... 
Az intenzív kutatómunka 2012-ben kezdődött a Török 

Együttműködési és Koordinációs Ügynökség támogatásával. A 

projektre 50 millió forintot biztosítottak és 2016 szeptemberére 

várták az eredményt. 2015-ben az MTA Bölcsészettudományi 

Kutató Központja OTKA pályázatban 60 millió forintot nyert 

ugyanerre a célra. 2015 szeptember 1-től Pap Norbert és Fodor 

Pál vezetésével együtt dolgoztak a pécsi és a budapesti kutatók. 

 A 21.század technikai eszközei komoly támogatást nyújtottak a 

tudósoknak. A környezet korabeli  felszínének modellezésével 

meghatározták a helyet, ahol keresni kell a bizonyítékokat és a 

régészekre várt a munka, a bizonyítékok felszínre hozatala. 

Ennek a folyamatnak a lépéseit és eredményeit láthattuk az 

előadás 2.részében. 

Fodor Pál fő kutatási területe az Oszmán birodalom és a 

magyarországi török hódoltság története. Az előadásban így a 

legavatottabb szakértőtől tudhattuk meg, hogy honnan indult 

ennek a hatalmas birodalomnak a története és milyen 

hadjáratokban milyen mértékben sikerült növelni a birodalom 

területét, humán és anyagi erőforrásait, amíg elérkeztünk az 

1566-os évhez. 

 

Szigetvár ostroma Szulejmán nagyhatalmi 

politikájának eredménye. Az volt az álma, hogy 

elfoglalja Magyarországot, Bécset és megszerzi 

a régi Római Birodalom feletti uralmat. 

Több hadjáratot vezetett az 1500-s években, de 

nem ért el átütő sikert. Ezért úgy döntött, hogy 

elfoglalja a Szapolyai János uralma alatt álló 

területeket és  ezzel támogatja Erdélyben 

regnáló vazallusát, János Zsigmondot is. 

Miközben elfoglalta Baranya, Tolna és 

Szlavónia főerősségeit, a Dél-Dunántúlon 

kiépülő védelmi rendszer központjává Szigetvár 

vált. Egerrel és Gyulával együtt un. 

hadigazdálkodás formájában fenntartotta a 

magyar állam fennhatóságát az elvesztett 

területeken (beszedte az adókat). 1556-ban már 

megostromolták a várat sikertelenül. Amikor a 

szultán 1566-ban 50000főnyi sereggel útra kelt, 

a magyarok és a bécsi udvar sem tudta még, 

hogy mi az igazi célpont. 

Szigetvár a lehetőségekhez képest jól 

felkészülten várta a támadást. A 

várból,óvárosból és az újvárosból  álló végvár 

építését  Zrínyi Miklós 1561-től 

várkapitányként folytatta  és felszerelte a 

szükséges lőfegyverrel, élelemmel). 

(folytatás a következő oldalon) 

 

 



 

 

 

 

 
 

   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(az első oldal folytatása) 
A kapitányi címet maga kérte, miután lemondott horvát – szlavon - dalmát báni címéről.(1562-től Zrínyi a dunántúli 

főkapitányi címet is viselte). A kb 3-4000 várvédő hősiesen küzdött a  tízszeres túlerővel szemben. 1566 augusztus  

5-től szeptember 7-ig tartott a küzdelem. A várat körülvevő vizesárok (tó) megnehezítette a törökök dolgát, de 

iszonyatos munkával a vizet lecsapolták, az árkokat feltöltötték  és lőtávolba kerültek az ágyukkal. A csata közben a 

várvédőket megadásra szólították fel. Amikor  Zrínyi Miklós tudomást szerzett a török üzenetekről, összehívta 

katonáit és mindenkit megesketett,hogy hősiesen helyt állnak. Az engedetlenekre, árulókra bitó várt. Szeptember 

elején a törököknek sikerült aláaknázni a Nádasdy bástyát, amelyet 5.én felrobbantottak és a tűztől a várban elásott 

lőpor is felrobbant, minden lángba borult. A védők a belső várba vonultak. 7.-én délben Zrínyi  belátta, hogy nem 

tehetnek egyebet, mint esküjükhöz híven vállalják a nyílt ütközetet és a biztos halált. Díszruhába öltözött, 100 aranyat, 

a vár kulcsait a zsebeibe rakta és a katonáival kirohant a várból. Egy golyó a fején, egy a homlokán érte, elfogták, 

lefejezték és fejét elküldték a győri táborba, ahol az a királyi sereg várakozott, amelynek érkezését hiába remélte 

Zrínyi Miklós. Zrínyi testét Szokollu aga temette el, a vitéz ellenfél elismerése jeléül. Szulejmán szultán sem érte meg 

a győzelmet,7.-én hajnali 1-2 óra körül a zsibóti dombon álló sátrában meghalt. Halálát titokban tartották a nagyvezír 

utasítására és ezzel megőrizték a török katonák harci kedvét és megtévesztették az ellenséget. A királyi táborban 

Szigetvár eleste után is még azt gondolták, hogy a szultán Bécs irányában folytatja a hódítást. A szultánt a sátor alatt 

eltemették, 42 nap múlva kiásták és elvitték Belgrádba, ahol az utódjával Szelim szultánnal találkozott. A 

későbbiekben a sátor helyén emléktürbét, körülötte mecsetet, derviskolostort építettek. A 17.század végén mindezt 

teljesen lerombolták. 

Zrínyi Miklós áldozata rövid távon hiábavaló volt, mert a törökök elfoglalták a védelmezett területeket és a lakosságra 

iszonyatos szenvedés várt. Hosszú távon azonban Zrínyi emberi nagysága és morális helytállása a megszülető nemzeti 

öntudat egyik legfontosabb építőkövévé vált. 

Ma a két nagy hadvezér szobra egymás mellett áll a szigetvári emlékparkban. Ha mindezekről többet szeretnénk tudni, 

a legjobb amit tehetünk: elmegyünk Szigetvárra és megtekintjük a várat, múzeumot, emlékparkot és az ásatások 

helyszínét.                                                                                                                                                 (Fodor Erika) 

 

 

 

 

SZÜLŐFALUJÁBAN TARTOTT ELŐADÁST FODOR PÁL 

 

Mint mondta, bár előadások tucatjait tartja minden évben, a 

szülőfalujában ez egy másfajta kihívás. Nagy öröm és nagy izgalom 

egyaránt. 

Nagy utat járt be , mióta elköltözött Aszófőről, de az alapot az itt 

töltött évek adták meg. A szabad, gondtalan gyermekévek, a 

focipályán és a Fenyvesen vívott harcok a jellemformálás hatékony 

eszközei voltak. Korán megtanult keményen dolgozni, amint az 

természetes volt minden falusi családban. Nagy figyelemmel hallgatta 

a nagypapához járó öregek meséit. Az általános iskolában és a 

gimnáziumban olyan kitűnő tanárok vezették rá a megismerés 

fontosságára, növelték tudásszomját mint Grób Gyula,Horváth 

Ernő,Bakonyi István,Szilvási Zoltán. A zene iránti szeretete már 

alsóban jelentkezett, így aztán nem volt meglepő, hogy 

gimnáziumban zenekart alapított. Az igazi vonzalom viszont a 

történelem felé húzta már 10 éves korától. Nem volt meglepő, hogy 

diplomát az ELTE történelem-török szakán szerzett 1979-ben.1988-

ban egyetemi doktorrá avatták,1993-ban a történelemtudomány 

kandidátusa lett és 2007-ben a Magyar Tudományos Akadémia 

doktora címet szerezte meg. 

Szakmai pályafutása az MTA Orientalisztikai Munkaközösségében 

indult 1980-ban. A Történettudományi Intézetben folytatta 1992-től 

végigjárva a teljes ranglétrát a tudományos munkatárstól az 

igazgatóig. 2013-tól a Bölcsészettudományi Kutatóközpont 

főigazgatójaként irányítja a 

művészettörténeti,régészeti,zenei,néprajzi,irodalmi,történelmi, 

filozófiai kutatóintézetek munkáját. 

Tudományos közéleti tevékenysége szerteágazó. 17 bizottság, 

szakmai társulás munkájában vesz részt. 

Jelentős szerkesztői, rovatvezetői munkát végez 17 folyóiratnál 

itthon és a nagyvilágban. Az elismerések sorát  2016-ban a 

Magyar Érdemrend Középkeresztje kitüntetés és Szentendre 

(jelenlegi lakóhelye) Díszpolgára cím gyarapította. 
 

 



A Képviselő – testület munkájából 

 
-  Aszófő Község Önkormányzata képviselő testülete elfogadta 2017. évi munkatervét. 

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX törvény 71§ (4) és (6) 

bekezdésében foglaltak alapján lehetőség nyílott a polgármesteri illetmény változtatására. Egy 500 

lakosúnál kisebb település polgármesterének bére az államtitkári fizetés 30 százaléka lesz. 

A képviselő testület a polgármester illetményét a törvény szerint megváltoztatta. Az alpolgármester 

úr illetményt továbbra sem vesz igénybe. 

- Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő – testülete az önkormányzat 2017. évre vonatkozó 

belső ellenőrzési tervét, a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről 

szóló 370/2011.(XII.31) Korm. rendelet 31. §-ában foglaltak alapján,a belső ellenőrzést a testület 

jóvá hagyta 2017 évre. 

- 2017 évi költségvetés terhére biztosítja a Testület a Nyugdíjas Találkozó költségét, a színpad 

megújításán túl új abroszok beszerzéséről is gondoskodik. 

- Döntött a testület az „Aszófőért” elismerés odaítéléséről is,melynek ünnepélyes átadására a 

Nyugdíjas Találkozón kerül sor. 

- Kiszállításra került a rászorulóknak a téli tüzelő támogatás. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FELHÍVÁS 

Felhívjuk a lakosság figyelmét,hogy elindult a helyi építési szabályzat felülvizsgálata. Igényeiket 

minél hamarabb de legkésőbb február 20-ig beadni szíveskedjenek. 

ÚJ LEHETŐSÉG 

 

Az aszófői kisbolt vezetője tájékoztat 

mindenkit,hogy készpénz fizetésén túl új 

lehetőségként kártyával is lehet fizetni. 

 

 

ANYAKÖNYVI HÍREK 

 

Január 10-én megszületett 

Ormos-Székely Emmett 

Szülei: Ormos Miklós és  

Ormos-Székely Szilvia 

A Szülőknek és az újszülöttnek jó egészséget 

és sok örömet kívánunk. 

ÚSZÁS 
Balatonfüredi Úszó Egylet 

Tisztelt Szülők! 

Egyesületünk babaúszást, valamint úszó tanfolyamot hirdet óvodás és kisiskolás korosztály 

számára az új balatonfüredi uszodában. 
 
JELENTKEZÉS: 

 Török Magdolna, tel.:30/636-2899, mail: magdolna.torok@z1net.hu 

Szokolai László, mail: szokolai07@gmail.com 

Babaúszás infó: Török Petra, tel.: 20/332-3909, mail: aquapetra88@gmail.com 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

Hegyközségi 

fogadóóra: 

Balatonfüreden 

8:00 – 14:00 

 

Körzeti megbízott: 

Hetesi András 

Telefonszáma:  

06 30 945 4660 

 

Szociális ügyek: 

Budai Kinga – 

családgondozó 

Minden második 

péntek 11:00-

12:00 óráig 

 

Szemétszállítás

csütörtökön 
 

 

MEGHÍVÓ 

Aszófő Község Önkormányzata és az „Aszófő község szociális és kulturális céljait 

szolgáló alapítvány” tisztelettel és igen nagy szeretettel meghívja és várja Önt 

2017.február 18-án 15 órára a kultúrházba a nyugdíjasok köszöntésére. 

A hagyományos programokon túl, melyben zenéről a Boros Duó gondoskodik, az 

idén vidám komédiával kedveskedünk Önöknek, 

 „Kapós Böske” históriáit  

láthatják 17 órától, melyre szeretettel várunk minden családtagot.  

 

 

CSALÁDI FARSANG ASZÓFŐN 

Aszófő Község Önkormányzata szeretettel vár 

mindenkit hagyományos Farsangjára 

Időpont: 2017 február 25. szombat 15:30 

Hely: Aszófő Kultúrház 

A bőséges program közül néhány: 

Jelmezverseny,vidám játékok,kölyök discó, 

különleges produkciók,bál király és királynő 

választás,arcfestés,lufi bohóc, fánksütés. 

BELÉPÉS CSAK JELMEZBEN! 

Tisztelt Hölgyem, Uram! Kedves aszófői lakosok! 

Az „Aszófő község szociális és kulturális céljait szolgáló alapítvány” új kuratóriuma nevében tisztelettel köszöntöm a 

falu lakóközösségét.  

A 2017. év hozzon békét, boldogságot Önöknek és családjuknak egyaránt. 

Kívánom, hogy az idei évben folytatódjon sok hagyomány, kezdődjön el még több, a teljes közösséget erősítő, 

kellemes és tartalmas szórakozást nyújtó rendezvény.  

Azon fáradozunk, hogy programjaink híre hozzájáruljon a falu gazdasági fellendüléséhez is. Közösen létrehozott 

kulturális értékeink remélhetőleg több lehetőséget nyújtanak a vállalkozásoknak, ösztönzői lehetnek a borászatnak 

és turizmusnak egyaránt.  

Egyúttal tisztelettel meghívok minden jókedvet és kacagást szerető aszófői lakost  2017. február 18-án szombaton 

17 órára a Kultúrházba, ahol vidám komédia, Kapós Böske históriái várják az érdeklődőket. (Előadó Fabók 

Mariann zsámbéki színésznő, aki már nagy sikerrel bemutatkozott a nyári Vigasságokon, kacagtató élményt nyújtva 

a rossz idő ellenére.) 

Törekszünk arra, hogy minden korosztály találjon minőségi, igényes szórakozást. Ehhez azonban támogatókra is 

szükség van. Ezért kérjük, hogy anyagi lehetőségeikhez mérten járuljanak hozzá a 2017. év rendezvényeihez, 

támogassák pénzadományaikkal kezdeményezéseinket. 

Kérjük, hogy a jövedelemadó 1 %-ával gyarapítsák alapítványunk számláját legyenek támogatóink! 

Számlaszámunk: 11748069-20059082 

Tisztelettel és köszönettel: 

Markó Beáta 

kuratóriumi elnök 

 

 

 

 


