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ÚJÉVI KOCCINTÁS
Hagyományteremtő céllal kezdte az Önkormányzat
2017-es rendezvényeinek sorát.
„Köszöntse együtt a falu lakossága az Új évet egy
pohár
pezsgővekezdte
Keller
Vendel
polgármester újévi jókívánságait majd kiemelte:
Mindenki asztalán legyen elegendő étel, ital, egészségben,
békességben élhessenek az aszófőiek a 2017-es évben is.”
Az esemény megszervezésében a Nyugdíjas Klub is
jelentős szerepet vállalt.
Az est fényét emelte Scheer Lívia, Ozsgyáni Mihály és
Szkórits-Tala Gábor opera és operett összeállítása.
Ízelítőt kaptunk többek között Puccini Bohémélet című
operájából,Mozart Don Giovannijából,Johann Strauss
Denevérjéből,A Csárdáskirálynő című
operettből,
hallhattuk a Cintányéros cudar világ,Most amikor minden
virág nyílik,Délibábos Hortobágyon vagy az Asszonykám
adj egy kis kimenőt című dalokat is.
A nézők vastapssal jutalmazták előadásukat és a ráadás
produkcióról sem mondtak le.
( a szerk.)

LOS ANGELES ZSEBÜNKBE LESZ……
Csendült fel a dallam a szombati est folyamán és a közönséget meg is győzték erről hangi adottságuk,
fiatalságuk és rátermettségük alapján. Aki nem ismeri őket esetleg,azoknak egy kis bemutatkozó.
Ozsgyáni Mihály: A Nemzeti Színiakadémiàn ismerkedtünk meg, osztálytársak lettünk, és az albérletünk is
közös volt. Lívia anyukáját akkor érte az első sokk, amikor néhány percnyi ismeretség utàn Livinek
szegeztem a kérdést, hogy lakunk majd együtt? Aztán életre szóló barátságot kötöttunk, és Klári meg
János a "pótszüleim lettek". Másodévesek voltunk, amikor felhívott engem egy középiskolai tanárom, hogy
nem tudunk-e néhány osztálytársammal valami operett műsort csinálni az iskolai bálra. Ekkor indult útjára a
közös operett műsorunk, ami persze még nem nagyon hasonlított a mostanira. Ennek idestova 16 éve...
Az én életemben az éneklés másodlagos. Inkább prózai színész vagyok. Játszottam nagyon sok zenés
darabban, de nem művelem olyan komolyan, mint Livi. És nincsenek is olyan hangi adottságaim.
Emlékszem rá, hogy már a színiakadémián el voltunk ájulva, hogy milyen gyönyörű hangja van. Álltunk
egyik este a Duna parton, az első tanítási napok egyikén, és folyamatosan csak énekeltettük, hogy "na
még egyet", mert nem bírtunk betelni a hangjával.
Scheer Lívia: Igen, ez valóban így történt, ahogyan Misi elmondta. Nagyon hálás vagyok a sorsnak, hogy
egy időben voltunk egy helyen. Az én életemben viszont nagyon fontos szerepet tölt be az éneklés
és a zene, a kikapcsolódást és a feltöltődést jelenti. Mindamellett persze rengeteg időt és energiát igényel
a fellépésekre való készülés, mégis úgy gondolom, megéri, mert nagyon sok örömöt ad.Szerencsére a
másik szakmámban (ami a logopédiai munkát jelenti) is nagyon sokat dolgozom, sokan keresnek fel, hogy
segítséget kérjenek. Legközelebb Budapesten és Fehérváron lesz egy koncert-sorozatom. A múlt évben
többször is énekelhettem a Szent István Bazilikában, remélhetőleg ez ebben az évben is folytatódik
Ozsgyáni Mihály:
A közös fellépéseket nem tudjuk előre, ezek a felkérések az év folyamán alakulnak. Én jelenleg
szabadúszó vagyok, Budapesten, a Rózsavölgyi Szalonban és a Spirit Színházban láthat a közönség.

SFORZATO KONCERT
November 18.-án a Sforzato rézfúvós kvartett advent „váró” koncertjével
megkezdtük karácsonyi felkészülésünket. A nyugdíjasok személyesen átadott
meghívására szép számban gyülekeztek a falubeliek és a szomszédos
falvakból érkezők.
Rojtos Norbert, a két trombitással és két harsonással felálló zenekar vezetője
kalauzolt bennünket a Korok zenéjében. Az első részben a barokk és
klasszicista zene óriásainak műveiből hallhattunk átiratokat. Az eredetileg
orgonára vagy zongorára íródott darabok szépen szólnak a fúvós
hangszereken is. Bach, Beethoven, Telemann művei ámulatba ejtettek
bennünket.
A második részben már eredeti rézfúvós darabokat hallhattunk, Gershwin,
Rojtos, Pollack műveiből. A taps egyre erősödött, ahogy haladtunk a
könnyedebb műfajok felé. A jazz különösen nagy népszerűségnek örvendett.
A közönség lelkes tapssal köszönte meg a zenészek előadását. A műsor után
egykori tanítványok és rajongók üdvözölték a művészeket.
Közben megkóstoltuk a nyugdíjasok saját készítésű süteményeit és a helyi
borokat. Még órákig kellemesen elbeszélgettünk . A zene valóban összeköt
bennünket, megnyitja a szíveket. Újabb lépést tettünk egymás felé és Ady
Endre Karácsonyi regéjének kis falujához:„ az én kedves kis falumban
minden szívben csak szeretet lakik máma”.
(Fodor Erika)
ADVENT ELSŐ VASÁRNAPJA
Már kora délután beillatozta a termet a Nagy Szandi által készített 150
db mézeskalács,melyet aztán egész estig díszíthettek a gyerekek és a
fiatalok. Sokan ültek az asztal köré,nagy örömünkre a fiatal felnőttek is
(a fiúk) díszítették a figurákat.
Közben zajlott a csere-bere és karácsonyi vásár. A gyerekek sok szép
dolgot készítettek: Varga Anna például filc és gyöngy karácsonyfa
díszeket hozott, Szabó Petra pedig farönk Mikulást készített, .Ifjú
cukrászaink kézműves bonbonokat és marcipánfigurákat árusítottak. Nagy
volt a forgalom és az érdeklődés a vásári asztaloknál. Közben halkan
szóltak a karácsonyi dalok és finom gyümölcs teát és beiglit kínáltunk a
vendégeknek. Nagy meglepetés volt, hogy Tihanyból Félix atya is eljött
közénk, felidézte a szép emlékeket és minden fiatallal és kisgyermekkel
beszélgetett egy kicsit. 17 órakor együtt kivonultunk a régi Hivatal
épülete elé ahol már Polgármesterünk várt minket. Kigyúltak a csodaszép
karácsonyfán a fények és az adventi koszorún is meggyújtottuk az első
gyertyát. A Dallamvilágos Lányok néhány szép adventi dalt énekeltek,
majd forralt borral kínálták a felnőtteket.
Ez a délután méltó nyitánya volt az Adventi várakozás időszakának.

A Képviselő – testület munkájából
-

-

Az önkormányzat 37 köbméter keménylombos tűzifát nyert melynek kiosztása a rászorulók számára
a napokban történik.
Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 50.§ (8) bekezdésében meghatározott kötelező felvételt biztosító iskolák felvételi körzetének
meghatározásához, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012.(VII.31.) EMMI rendelet 24§ (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva véleményt nyilvánít a Balatonfüredi járás területén Aszófő település teljes
közigazgatási területére vonatkozóan kötelező felvételt biztosító iskolákról:
A Képviselő –testület javasolja a Balatonfüredi Radnóti Miklós Általános Iskola, a Balatonfüredi
Eötvös Loránd Általános Iskola intézmények meghatározását az előterjesztett Kormányhivatali
tervezetnek megfelelően.
Döntött a Testület az Önkormányzat részére erő- és munkagépek beszerzésére kiírt pályázatról a
2017-es év terhére közterületeink hatékonyabb rendben tartása érdekében.
2017 évi szezonális szúnyog gyérítés igényléséről is döntés született.
Elfogadta a Testület a település 2016. évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett
intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló rendőrségi jelentést.
Döntés született a Aszófő 058/15 hrsz.-ú szőlőterület bérleti ügyében is, mely bérleti szerződés egy
éves időtartalomra szól.
A Kontirak Kft tájékoztató levelet küldött a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
elszállításának díjszabásáról. A Kft nem emel díjat.
Településünk adósságkonszolidációs pályázaton nyert mely összegét a rendezési tervünk
felülvizsgálatára kívánja fordítani.

Közmeghallgatás kapcsán
-

-

-

-

Vancsura Miklós rendőr őrnagy beszámolt Aszófő község közbiztonsági helyzetéről. Elmondta, hogy
Aszófő községben a bűncselekmények száma elenyésző, összesen három bűncselekmény történt,
tehát elmondható, hogy a községben jó a közbiztonság. Tulajdon elleni szabálysértés a településen
nem történt. A település körzeti megbízottja Hetesi András rendőr – főtörzsőrmester úr, ha esetleg
még nem találkoztak vele, vagy nem látták mostanában annak az az oka, hogy sokszor, jelenleg is a
határon teljesít szolgálatot. A Belügyminisztérium által meghirdetett toborzást megpróbáljuk
segíteni. Aki esetleg kedvet kapna jelentkezésre, annak elsősorban a határnál kell majd szolgálatot
teljesíteni és amennyiben arra már nem lesz szükség akár a Balatonfüredi Rendőrkapitányságon vagy
az ország bármely Rendőrkapitányságán teljesíthet majd szolgálatot.
Polgármester éves beszámolójában említést tett a folyamatban lévő és nyertes pályázatokról
a. Település képet meghatározó épületek felújítása c. pályázat
b. Adósságkonszolidációs pályázat
c. Szociális tűzifa pályázat
d. Kültéri tornagépek beszerzésére pályázat
Rendelkezhetett Könyvtárunk két év óta az Államkincstár Települési Önkormányzatok nyilvános
könyvtári és közművelődési feladatainak támogatására szánt keretből. A gazdag program kínálat és
technikai fejlesztés valósulhatott meg belőle 2016-ban is.
Fontos feladatunk lesz a helyi építési szabályzatunk kötelező felülvizsgálata, amelyet a lakosság
együtt működésével fogjuk végezni és erről további tájékoztatást fogunk a Lakossághoz eljuttatni.
Beadtuk igényünket a Tihanyi u. 17. szám alatti épületre mely a Magyar Állam tulajdonába került.
Számunkra pozitív elbírálás esetén önkormányzati feladatok ellátására kívánjuk használni.
Kedvező fogadtatása van az ősszel indított Piacnak mely a téli szünidő után újra indul.

-

Községünk területén az adózási kötelezettség teljesítése megfelelő szinten van. Idén hosszú idő óta
először sikerült elmaradt adókat is behajtani.
Lakossági igényként merült fel a Balaton utca és a Petőfi utca közötti kisköz helyzete, amely a
kétoldali kavics borítás miatt balesetveszélyes. Polgármester úr megoldási ígéretet tett.
Mihályi Jeromos atya tájékoztatta a Lakosságot a templom toronyba elhelyezendő újabb
mobiltovábbjátszó kapcsán kért szakvélemény eredményéről. A szakvélemény alapján elmondható,
hogy a jelenleg mérhető sugárzási szint a mérések alapján az egészségügyi határ értékhez képest
alacsony szintű.

-

ADVENTI HÉTVÉGÉK ASZÓFŐN
December 4-én vasárnap került megrendezésre a Kultúrházban Adventi második programunk mely
a Könyvtár és az Önkormányzat közös szervezése volt.
A Mikulás érkezését előzte meg a Buborék együttes fergeteges koncertje. A 45 perces élő
koncert mindenki számára felejthetetlen élmény marad. A jól ismert slágerek,Csilla kedves és
közvetlen személye garancia arra,hogy jól érezzük magunkat.
A koncert azonnal a kicsik bevonásával kezdődött. Csilla megtornáztatta őket,majd számolni
tanították közösen az együttes gitárosát,ezután az apukákból és anyukákból alakult alkalmi
zenekar koncertezett,hatalmas sikerrel és végre elérkezett az est fénypontja a hócsata.
A koncert után 50 gyermek kapott csomagot a Mikulástól.
December 17-én a Dallamvilágos lányok hívták világutazásra a közönséget. Két felvonásos
Dallamok szárnyán c. zenésjátékuk premierén egy tűt nem lehetett volna leejteni. A család, a
barátok,a rajongók,a fiatalok tanárai, az aszófőiek mind eljöttek, hogy láthassák a csapat legújabb
világslágereket felvonultató darabját. Színpompás jelmezek, nagyszínpadi koreográfiák,
csodálatos dallamok jellemezték az estet. A jutalom pedig szűnni nem akaró vastaps volt.
December 18-án vasárnap tartottuk az I. Aszófői Ki mit tud győzteseinek fellépését és
díjátadóját. Nagy öröm számomra, hogy sok kisgyermek megmutatta tehetségét ezen a versenyen.
Felléptek a hangszeren tanuló gyerekek, az énekesek, de volt táncos produkció és természetesen
szavalat is. Külön kiemelném Sümegi Mátét (trombita)és Szennyai Bernadattet (furulya)akik még
csak néhány hónapja tanulnak hangszeren játszani mégis megmutatták tudásukat és bátran
kiálltak a színpadra. Minden fellépő jutalomban részesült.
Ezen a délutánon díjaztuk a karácsonyi sütemények készítőit is. Az idei évben is sokan neveztek a
süti sütő versenyre. A sportolókból,cukrászokból és a Kerekesszékes Country Csoport hölgy
tagjaiból álló zsűrinek nem volt könnyű dolga. Kóstolhattak bonbonokat,gluténmentes
mézeskalácsot,oreo tortát,francia fatörzs tortát,karácsonyidísztortát,cupcaket,
,mákosgubatortát,habcsókot,gesztenye tortát,karácsonyi kalácsot,csokitortát és még
sorolhatnám. Ebben az évben külön díjazták a gyermekeket és a felnőtteket és természetesen
volt közönségdíj is,melyet a gyerekek közül Varga Anna és Szabó Petra nyert el, a felnőttek közül
pedig Simai István a család kedvenc csokitortájával.
A díjakat az egyik cukrász zsűritag Nagy Alexandra adta át. Majd meghallgathattuk Somosné
Farkas Edina és Somos Zoltán csodálatos karácsony váró műsorát.
(a szerk.)
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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 11:0012:00 óráig

Szemétszállítás
csütörtökön
TÉLI
PING PONG
BAJNOKSÁG
Gyakorlási idő
hivatali időben
naponta
JANUÁR 21-IG.
Részletes
megbeszélés
JANUÁR 21-ÉN
SZOMBATON
17 ÓRAKOR
a Kultúrban.
Jelentkezni Nagy
Annamáriánál lehet
személyesen vagy
internetes
elérhetőségein.

