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JÚLIA
1848-ban forradalmi hullám söpört végig Európán.
-

Párizsban február 23-án tört ki a forradalom
Bécsben március 13-án
Budapesten március 15-én

-

December 16 –án Windisch-Grätz vezetésével
44000 katona lépett országunk területére és az év
végéig a fővárost elfoglalta és a kormánynak
Debrecenbe kellett költözni.

-

1949 május 9-én Miklós cár nyilatkozik,hogy
katonai segítséget nyújt Ferenc Józsefnek a
forradalom leveréséhez.

-

1949 augusztus 13-án Görgey Világosnál letette a
fegyvert.

A fenti időpontok a rideg történelmi tények de hogy élték meg az emberek személyes életükben ezeket az időket. Egy fiatal
lány Júlia megismerkedett Sándorral 1846 szeptemberében . Rá egy évre házasságot kötöttek. A forradalom kitörése után
éppen 9 hónapra december 15-én megszületett kisfiuk Zoltán.
Utolsó levelében halála előtt két nappal és néhány héttel a világosi fegyverletétel előtt Sándor így írt szeretteinek:
„Kedves édes Juliskám, e pillanatban értem ide vissza hat nap szakadatlan utazás után. Fáradt vagyok; kezem úgy reszket,
alig birom a tollat. Megkaptad-e előbbeni két levelemet? egyiket innen, a másikat Kézdi-Vásárhelyről irtam. Elmondom
röviden utamat. Itt hallottuk, hogy Bem egy csapattal Moldvába ment. Utána rugaszkodtunk Udvarhely, Csik-Szereda,
Kézdi-Vásárhely, Bereczk felé; ott találkoztam vele, már visszajött Moldvából, hova lázitó proclamatiókat vitt be s ráadásul
kegyetlenül megdöngetett négy ezer oroszt egy zászlóaljjal. Bereczken jön hozzá a tudósitás, hogy Szász-Régennél
megverték a mieinket, s ezek borzasztóan szétfutottak, vágtatott tehát ide a bajt helyrehozni Kézdi-Vásárhelyen, SepsiSzentgyörgyön, az Erdővidéken, Udvarhelyen keresztül; én vele. Rohantunk szinte megállás nélkül. Iszonyú út volt. Most
vagy két napig itt leszünk, mig a sereget egy kissé rendbe szedi, aztán mit teszünk? ő tudja. Előbbeni levelemben írtam,
hogy Csík-Szeredának és Kézdi-Vásárhelynek gyönyörű vidéke van; Sepsi-Szentgyörgyé talán még szebb, a város is jobban
tetszik. Majd körülményesebben megvizsgáljuk, ha együtt utazzuk be Háromszéket, mint a fészket rakni akaró fecskék.
Bemmel Bereczken találkoztam; megálltam hintaja mellett, s köszöntem neki, ő oda pillant, megismer, elkiáltja magát és
kinyujtja felém karjait, én fölugrom, nyakába borúltam, s összeöleltük és csókoltuk egymást: »mon fils, mon fils, mon fils!«
szólt az öreg sírva. A körülálló népség azt kérdezte Egressi Gábortól, hogy »fia ez a generálisnak?« Most még sokkal
nyájasabb, szivesebb, atyaibb irántam, mint eddig, pedig eddig is az volt. Ma azt mondta a másik segédtisztnek: »Melden
Sie dem Kriegsministerium, aber geben Sie Acht, melden Sie das wörtlich: Mein Adjutant der Major Petőfi, welcher
abgedankt hat wegen der schändlichen Behandlung des General Klapka, ist wieder in Dienst getreten.« Szinte ma az utban
mondta, hogy neked itt Maros-Vásárhelyt csináljunk szállást, s ide hozzalak. Nekem is ez a fő vágyam, de míg erősebb lábra
nem állunk a szomszédban levő oroszok irányában, addig ezt tenni nem merem. Csak két mérföldnyire vannak innen, s az
ide valók a napokban is szétfutottak, mint a csirkék. De mihelyt némileg biztos lesz e hely, az lesz első dolgom, meg lehetsz
felőle győződve. Hogyan vagytok, kedves, édes imádott lelkeim? ha én hallhatnék valamit felőletek! ha lehet, ha valahogy
szerét ejtheted, írj ha csak egy szócskát is, édes angyalom. Én nem mulasztom el az arra menő alkalmakat. Szopik-e még a
fiam? válaszszátok el minél elébb, s tanítsd beszélni, hogy meglepjen. Csókolom a lelketeket és sziveteket miljomszor
számtalanszor”
(Forrás: http://www.fusz.hu)

NYUGDÍJAS TALÁLKOZÓ ÉS ELISMERÉS

Önkormányzatunknak lehetősége van évente két alkalommal az „Aszófőért”
elismerés odaítélésére.
Szeretnénk az idén és az elkövetkezendő években is élni ezzel a lehetőséggel.
Fontosnak tartjuk,hogy elismerjük közösségünk azon tagjainak
teljesítményét,munkáját akik az aszófőiekért szabadidejükből hosszú éveken
keresztül áldoztak.
Az indoka,hogy idén kit találtunk méltónak erre az elismerésre,hogy az év
végétől korára való tekintettel lemondott arról a szép feladatról amit addig
végzett.
Gondolom sokan kitalálták, hogy Gáspár Lali bácsiról van szó.
Településünkön Őt legtöbben ismeri, azok is akik őshonos aszófőiek és azok
is akik az utóbbi időkben választották lakhelyüknek Aszófőt.
Mégis néhány szót Róla:
1931 –ben született Aszófőn 5 gyerekes család negyedik tagjaként. Helybéli
lányt vett el Király Marika nénit, akivel azóta is immáron 57 éve boldog
házasságban élnek, egy lányuk született Judit. Fűzfőn volt ipari tanuló.
Dolgozott a Hajógyárban és saját kis gazdaságukban is.
Emellett életében a muzsikálásnak, a zenélésnek mindig nagy szerepe volt.
Ifjú korában autodidakta módon tanult meg hangszereken játszani
harmonikázni,orgonálni.
Az
évek
során
számtalan
rendezvényen
zenélt
nekünk
a
Kultúrházban,táncolhattunk az Ő muzsikájára, nótázhattunk vele és sokan
szívesen emlékeznek vissza a húsvéti locsolkodások utolsó állomására ami
náluk volt és mindig borozgatással, muzsikálással végződött.
Évtizedeken keresztül látta el a kántori feladatokat Szabó Feri bácsi után.
Egészen az elmúlt év végéig számíthattunk Rá vasárnapi miséken,esküvőkön
és szeretteink utolsó útjára kísérésekor.
Ám nem csak önzetlen munkája miatt érdemelte ki elismerésünket hanem
békés természete ,példaértékű családi élete miatt is.
Jó egészséget,hosszú életet ,
Hálás szívvel köszönünk mindent Lali bácsi

ELŐADÁS A BALATON – FELVIDÉK KIALAKULÁSÁRÓL

Február 10-én Pósfai Mihály a Pannon egyetem
professzora,akadémikus tartott előadást a Balatonfelvidék felszínének kialakulásáról.
Sok érdekes információ között különös érdeklődéssel
figyelte a hallgatóság a Pannon tenger visszahúzódása
után megmaradt megkövesedett kagylók,csigákról szóló
magyarázatot
vagy
a
Tihany
vulkánikus
tevékenységével kapcsolatos új ismereteket, a Balaton
15 ezer évvel ezelőtti kialakulását.

Sokunknak volt újdonság,hogy a tihanyi
vulkán kráterének a mai Külső tavat kell
tekintenünk.
Rácsodálkoztunk,hogy
Aszófőről
nevezték el azt a felszíni dolomit
képződményt ami Berhidától Aszófőn át
Csopakig húzódik.
Az előadás végén kérdések hangzottak el
melyek közül az egyik egy visszatérő
kérdés volt, ami Aszófő életében gyakran
felvetődik, lehetséges-e melegvízű forrást
találni településünkön. A válasz sajnos
nem volt pozitív. A mai ismeretek szerint
sajnos nem valószínű, a mély felé haladva
csökkenő hőmérsékletet találunk, nem
emelkedőt.
A tudomány belátható időn belül a tihanyi
vulkán újra éledésére sem tartja
valószínűnek.
A felszín alatti folyamatok napjainkban
sem álltak le, a kontinensek folyamatos
mozgásban vannak, a geológiában is
állandó a változás.
(a szerk.)

A Képviselő - testület munkájából:
-

Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a Tihanyi Közös Önkormányzati
Hivatal költségvetését.A Képviselő-testület Aszófő Kirendeltségének működéséhez biztosítja a
pénzeszközt a 2017. évi önkormányzati költségvetésében.

-

A Képviselő –testület elfogadta Aszófő Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetését.

-

Megtárgyalta és elfogadta a Képviselő-testület a „ Humán szolgáltatások fejlesztése térségi
szemléletben elnevezésű pályázat benyújtásának és az ehhez kapcsolódó konzorciumi megállapodás
aláírásának jóváhagyása” tárgyú előterjesztést.
A konzorcium tagjai: Tihany,Csopak,Örvényes,Balatonudvari,Balatonakali

-

Aszófő kötelező vízkár elhárítási tervéhez az Aszófő belterületi csapadék elvezető hálózat geodéziai
felmérésére és belterületi térkép készítésére a Képviselő-testület megbízza a Special Bauterv Kft-t.

-

A Képviselő-testület felhatalmazta a közös hivatal székhelyének feladatait ellátó önkormányzat
polgármesterét, hogy a „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos
kiterjesztéséhez” című felhívás alapján támogatási kérelmet nyújtson be, valamint a támogatási
jogviszony létrejötte esetén a kedvezményezetti kötelezettségeket és jogokat gyakorolja.

SZÍNKAVALKÁD A FARSANGON

KÖZÉRDEKŰ
ADATOK

Február 25-én vidám
jelmezes
gyermekek és felnőttek „foglalták el” a
Kultúrházat.
A
délutánt
színes
produkciók,finom
falatok,vicces
feladatok tarkították. A jelmezesek
jutalomban részesültek. Nagy sikere volt
a Nyugdíjas Klub által szervezett fánk
sütésnek, köszönet Nagyné Erzsikének
és Ticzné Erzsikének a fáradozásért!

Orvosi Rendelés:
H és P: 8:00 –
9:00
SZ: 15:00 – 16:00

MEGHÍVÓ
Szeretettel és tisztelettel meghívunk minden érdeklődőt az 1848. március 15-i forradalom és

Könyvtári nyitva
tartás:
Naponta
8:00 – 14:00
Szombaton:
14:00 – 16:00

szabadságharc évfordulója alkalmából tartandó megemlékezésre.
A rendezvény helyszíne, időpontja:
Kultúrház
2017. március 15-én 17.00 óra
Az ünnepi műsor után koszorúzás az Emlékligetben
MOZDULJ ASZÓFŐ! CSALÁDI NAP
Család-Egészség-Sport-Kultúra-Szórakozás

Időpont: március 18. szombat
Helye: ASZÓFŐ - Bicikliút és Kultúrház
Programok
9:45 Gyülekező a Nagyi Kertje Teaház parkolójában

10:00 Túra az Apáti Kilátóhoz
A Nyugdíjasoknak és a kisbabásoknak séta a sajkódi Kápolnához
15:00 Jótékonysági palacsintasütés a Nyugdíjas Klub tagjaival
15:00 KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓ
LUKÁCS LÁSZLÓ VESZPRÉMI AMATŐR FESTŐ MUNKÁIBÓL
( A kiállítást megnyitja : Jákói Bernadett)
15:30-tól Kézműves foglalkozás a Mosolyvár Játszóházzal – Üvegfestés
Logikai játszóház és Arcfestés
16:00 Szív stressz mérés
16:00 GYEREK JÓGA Meilinger Veronikával 4 – 10 éveseknek
17:00-tól Játékos feladatok minden korosztálynak
(Kérdezz felelek! – Filmes képes – Sportos feladatok – Filmes Activity
Gyümölcs tál kompozíciók – Íz felismerő)
19:30-23:00 óráig A legnagyobb magyar slágerek – Énekeljünk együtt!

EGÉSZ DÉLUTÁN VÁSÁR
A „JANKA TANYA” - AUTISTA ÉRTELMI
FOGYATÉKOS FIATALJAI
ÁLTAL KÉSZÍTETT KÉZMŰVES TERMÉKEKBŐL
A jótékonysági palacsinta sütéssel az aszófői
Schenk Andrist támogatjuk!
Szeretettel várunk mindenkit!
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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

ÚJDONSÁG A
BOLTBAN
Az aszófői
Kisboltban már
napilapok és
magazinok is
kaphatók!

