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A ZENE EREJÉVEL 1956-RÓL
Az idei évben az 56-os életérzés megelevenítésére a zenét
hívtuk segítségül. Szerencsére nagyon sok dal szól a hazáról,
hazaszeretetről,arról a közösségről amit Magyarországnak
hívunk. A Dallamvilág Musical Csoport tolmácsolásában
hallhattuk többek között Márai Sándor gondolatait :
„Mennyből az angyal menj sietve
Az üszkös, fagyos Budapestre.
Oda, ahol az orosz tankok
Között hallgatnak a harangok.
Ahol nem csillog a karácsony.
Nincsen aranydió a fákon,
Nincs más, csak fagy, didergés, éhség.
Mondd el nekik, úgy, hogy megértsék.
Szólj hangosan az éjszakából:
Angyal, vigyél hírt a csodáról.”
folytatás a 3. oldalon

Kinyújtottuk Márton köpenyét

Libalakoma , újbor , jótékonyság
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éves programjának kiemelkedően fontos eseményéhez érkezett Szent
Márton napján.
Az alapítvány egyik fő célja a hagyományok ápolása. Ez a novemberi
alkalom az emlékezetes „Kövesd a hangot!”után újabb kimagasló
kezdeményezés volt arra, hogy a kulturális életet kicsit felrázzuk,
tartalmas hagyományokkal színesítsük a kínálatot.
A másik, nem kevésbé fontos tevékenység a segítségnyújtás. –folyt 3.old-

FELHÍVÁS
Lakossági Tájékoztató!
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot,hogy

2017. évben is lesz szociális tüzifa támogatás A RÁSZORULÓKNAK.
A szociális tüzifa igényléséhez szükséges kérelem nyomtatvány az Önkormányzat Hivatalában
igényelhető.
Leadási határidő: 2017. december 15.

ASZÓFŐI TÉLI ESTÉK
A naprendszeren kívüli bolygók kutatása napjaink forradalma
Az első idei előadást dr. Szabó Róbert csillagász tartotta a naprendszeren kívüli bolygók (exobolygók)
kutatásáról. A Csopakon élő, a világ számtalan kutató csoportjában dolgozó neves csillagász munkatársaival
együtt részt vett a Kepler űrszonda programjának előkészítésében és a mérési adatok feldolgozásában. A projekt
célja: föld típusú bolygók keresése a világűrben, megválaszolni azt a rendkívül izgalmas kérdést, hogy egyedül
vagyunk e az univerzumban. 20 évvel ezelőtt nem ismertünk egyetlen exobolygót sem, jelenleg közel 4000-t
tartanak számon. A méréstechnika és az informatika fejlettségi szintje néhány éve teszi lehetővé ilyen horderejű
kutatás elvégzését
A Kepler űrszondát Földhöz közeli pályára állították 2009-ben. 380nap alatt kerüli meg a napot és vizsgálja a
nyári Tejút Lant csillagképében a Lyra és Syrius közötti területet. Kb 100ezer csillagot figyelt meg és a körülöttük
keringő, azonosított bolygók között 17% föld méretű bolygót találtak. Átfedési módszerrel határozzák meg a
bolygó méretét (amikor a bolygó elhalad a központi csillag-vagyis a saját napja előtt, akkor a csillag fénye
lecsökken) és színképelemzéssel a bolygó és légköre összetételét. Rengeteg mérést kell ahhoz elvégezni, hogy
megbízható eredményhez jussanak, mert nagyon sok a zavaró körülmény.
Életnek jelére még nem bukkantak! Néha felröppennek tudományos fantasztikus hírek idegen civilizáció
jelenlétéről, amíg nem tudnak megmagyarázni egy-egy megfigyelést.
A Kepler űrszondát újabbak követik, a 2018-s, 2025 projektek (CHEOPS, PLATO) folytatják a megkezdett
munkát. Tudományos fantasztikumnak tűnhet egy orosz milliárdos projektje, aki nanoűrhajókat készül küldeni a
világűrbe.
Dr. Szabó szerint ma érdemes csillagásznak lenni, mert itt történnek a legizgalmasabb dolgok a kutatásban.
Következő előadásunk november 24-én, pénteken este 6 órakor lesz. A Balaton környék madárvilága –
címmel ismét jön Nagy Lajos!
Fodor Erika

MOZDULJ KI! -TERMÉSZETJÁRÁS ÉS ŐSZI PIKNIK

Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és az aszófői Könyvtár szervezésében az Országos Könyvtári Napok
programsorozat keretében került megrendezésre október 7-én ősz köszöntő kis rendezvényünk. A
Nyugdíjas Klub tagjaival már a csütörtöki klubnapon az aszófői patakok nyomába eredtünk, majd
szombat délelőtt a fiatalokkal is bejártuk ezeket a helyeket. Kora délután a Kultúrháznál találkoztak a kis
csapatok és együtt vonultunk le a Romtemplomhoz, ahol őszi pikniket szerveztünk.. Volt tea és forralt
bor, szalonnacsurgatás, a gyerekek virslit süthettek,de finom házi süteményeket is kóstolhattunk. Egész
délután ment a szabadtéri játék, a levélgyűjtő verseny. Köszönjük a gyümölcsöket és finom
süteményeket, igazi terülj, terülj asztalkámat varázsoltunk a kellemes, nyugodt környezetbe. Ezúton
szeretnénk megköszönni a Nagyi Kertje Teázónak a finom tortát és süteményt.
Igazi közösség építő program volt a szombati.
szerk.
MEGHÍVÓ
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt
November 24.-én, pénteken 18 órakor
az aszófői kultúrházba az
Aszófői téli esték 2. rendezvényére
Előadó:Nagy Lajos
Téma: Balaton vidék madárvilága 2
Az előadás után a nyugdíjas klub tagjai szeretet vendégségbe hívnak minden résztvevőt

- folytatás az 1. oldalról – (1956)
Nagy Natália előadásában hallhattuk az Ismerős arcok „Nélküled” című számát:
„Annyi mindent kéne még elmondanom , S ha nem teszem, talán már nem is lesz rá alkalom,
Hogy elmeséljem, milyen jó, hogy itt vagyunk, S mint a régi jó barátok egyet mondunk s egyet gondolunk”
Molnár Fanni a Republic gyönyörű dalát énekelte:
„Ezt a földet választottam, ezt a napot úgy akartam
Bölcsőm is volt, sírom is lesz, Az élet csak egy szép ígéret”
Könnyeket csalt az emberek szemébe a Kormorán „Egy csepp emberség” című dala:
„Ahol megszűnik a világon a gyűlölet, s harag. Ahol egy akkord nyomán a falak végleg leomlanak.
Ahol reggel a Rádiótól jókedvű lesz a nap. ,Ott még: egy csepp emberség maradt.”
S az 56 csepp vér „Maradj hűséges a földhöz” című dala zárta a megható műsort:
„Gondold meg ki az, aki számít, Ki az, aki szeret?
Túrja a földet, süti a kenyeredet
Fűti a gyárat,Veti az ágyad,
És álmokat álmodik , bátor álmokat Rólad”
Az emlékműsorban hallhatóak voltak még a „Zokog ez a föld”, az „Összekacsintanak”, a „Magyar
rapszódia”, az „Emlékdal”, a „Sírodon a fénykép” és a „Ruszki Iván” c. dalok is.
A teljes műsor megtekinthető Aszófő honlapján.
a szerk.
a szerk.

-

folytatás az 1. oldalról – (Galiba)

Márton püspök, a jóságos csodatevő Szent napja erre
különösen alkalmas.
Az este folyamán aszófői általános iskolás gyerekek –
Izsák Petra, Pénzes Lajos, Simai Zsófia, Simai Zalán,
Simai Botond, Sümegi Máté, Szabó Petra, Tihanyi
Tamás és Tihanyi Mátyás - segítségével szórakoztatóan
nyerhettünk bepillantást Szent Márton életébe és
legendájába, a rendezvényt megtisztelő boros gazdák
pedig - Ticz Ferenc, Keller János, Fodor István, Egri
Ernő, Ódor József, Tóth Lajos- boraik bemutatásával,
kóstoltatással tették emlékezetessé az estét.
Kiemelkedően sok társadalmi szervező akadt, köszönjük
munkájukat, köszönjük, hogy megtöltötték a termet
érdeklődőkkel. Megtisztelte az estét a tihanyi Bencés
Apátság Illyés Gyula Általános és Alapfokú Művészeti
Iskolája igazgatója, Radó László, valamint Schenk
András osztályfőnöke, Kovács Gábor a Lóczy Lajos
Gimnázium tanára is.
Számos érdeklődő több jegy vásárlásával támogatta az
alapítvány rendezvényét.
A támogatásoknak köszönhetően sikerülni fog Schenk
Andris érettségi felkészüléséhez egy új laptopot
vásárolni, valamint elindítani a kültéri felnőtt
sportszerek felállítását.
A vacsorát követően szintetizátor és harmonikaszó
melletti tánc és nótázás tette kerekké az estét.
Libalakoma, újbor és jótékonyság - váljon tradícióvá!
Jövőre nem marad ki senki. Lehet, hogy két vacsorát
kell tartani?
-mb-

Felhívás
Aszófő község Önkormányzata
várja a sütni szerető anyukákat, nagyikat, fiatalokat
és gyermekeket a
2017. december 17-én vasárnap
megrendezésre kerülő
„Az én karácsonyi süteményem” versenyre
A következő kategóriákban lehet nevezni:
-karácsonyi normál torta
-figurális torta
-mézeskalács figurák ill. házikó
-karácsonyi apró sütemény
-beigli
-bonbonok ill. süti nyalókák
-marcipán figurák
Aki szeretne, több kategóriában is indulhat!
A délután folyamán az Önkormányzat képviselője
mellett a cukrászokból, sportolókból álló zsűri
választja ki a nyertes alkotásokat, de üres kézzel
senki nem távozik!

KÖZÉRDEKŰ
INFORMÁCIÓK
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

ADVENTI PROGRAMOK ASZÓFŐN
NOVEMBER 24. Aszófői téli esték - Madárvilág 2.
DECEMBER 2. Kigyúlnak az adventi fények – Első gyertya
Megérkezik a Mikulás –
A Palinta Társulat koncertje
DECEMBER 4. KÖZMEGHALLGATÁS
DECEMBER 10. Karácsonyi készülődés –
Második gyertya
Csere-bere vásár
Kézművesfoglalkozás: textil festés
Filmvetítés, játszóház
DECEMBER 15. Karácsonyi termelői piac a Kultúrház előtt
DECEMBER 16. A legszebb ajándék - a Dallamvilág Musical Csoport
zenés műsorának premiere
DECEMBER 17. II. Adventi Ki mit tud? –
Harmadik gyertya
Sütemény sütő verseny
Karácsonyi gálakoncert és díjátadó
A program változtatás jogát fenntartjuk.

GÓLYA HÍREK
Szeptember 7-én megszületett
Móró Bálint
Szülei: Bagári Barbara és Móró Gyula
Október 25-én megszületett
Sallai Fanni
Szülei: Bertha Luca és Sallai Dániel
A Szülőknek és az újszülötteknek jó egészséget és
sok örömet kívánunk!
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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

Szemétszállítás
csütörtökön!

