
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KORAI TAVASZ KÖSZÖNTI AZ ÚJ ÉVET                   
       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 Aszófői Hírmondó 
Aszófő Község Önkormányzatának információs lapja 

2018. JANUÁRI SZÁM 

 

„Kívül, belül maradjon 

Békében az ország; 

A vásárra menőket 

Sehol ki ne fosszák. 

Béke legyen a háznál 

És a szívredőben. 

Adjon Isten, ami nincs, 

Ez új esztendőben. 

 

Zenebona, babona, 

Huzavona vesszen! 

Visszavonás, levonás 

Minket ne epesszen. 

Legyen egység, türelem, 

Hit a jövendőben. 

Adjon Isten, ami nincs 

Ez új esztendőben.” 

 

Arany János: Alkalmi vers 

 

 

Újév köszöntő 

hangverseny 
Január első hétvégéjén újév 

köszöntő hangversenyen 

találkozhattak azok az aszófőiek, 

akik egy pohár pezsgővel szerették 

volna köszönteni a 2018-as évet. 

A szép hangverseny előadói helyi 

zenészek voltak. 

A cselló varázslatos, öblös hangját 

szólaltatta meg Bobory Marianne, 

fiatalos stílus jellemezte Varga 

Anna fuvola játékát, klasszikus 

gitármuzsikát hallhattunk Bánó 

Bendegúztól. 

 

A hangverseny végén Keller 

Vendel polgármester minden 

aszófőinek szóló jókívánsága után 

az egybegyűltek pezsgővel 

köszöntötték az újévet. 

Polgármester úr ezúton szeretne 

köszönetet mondani mindazoknak, 

akik hozzájárultak munkájukkal, 

adományaikkal a rendezvények 

sikeréhez. A borászoknak, a 

háziasszonyoknak, akik finom 

süteményeket készítettek, valamint 

azoknak, akik társadalmi munkát 

végeztek vagy önzetlenül felléptek 

rendezvényeinken.    (a szerk.) 

Év végi rendezvények és 

események sokasága 
 A kulturális események 

mellett decemberben került 

sor az éves 

Közmeghallgatásra és a 

település arculati kézikönyvről 

tartandó fórum is 

megrendezésre került. A  

rendezési terv állapotáról és 

folyamatáról is tájékoztatást 

kapott a lakosság. 

Örömmel hallhatták az 

érdeklődők Vancsura Miklós 

rendőr őrnagy 2017. évről 

szóló beszámolóját melyben 

elmondta, hogy községünkben 

a bűncselekmények száma 

elenyésző, összesen 6 

bűncselekmény történt, ebből 

3 vagyon elleni 

bűncselekmény, melyben az 

egyik elkövetőt sikerült 

felderíteni. Az elkövetők 

pécsiek voltak, tehát átutazó 

bűnözők. Sajnos a nyár 

folyamán megemelkednek a 

bűncselekmények. Fontos 

célul tűztük ki – mondta el 

Vancsura Miklós –hogy főleg 

az idősebb korosztályt 

tájékoztassuk, hogy az ő 

sérelmükre elkövetett 

bűncselekményeket 

visszaszoríthassuk. 

             

              Folytatás a 3. oldalon 

 



  
 

 

 

  

 

 

 
 

      

 

 

 

 

Az adventi időszakban is színes programokkal vártuk az érdeklődőket.  

December első hétvégéjén együtt köszöntöttük a kigyúló adventi fényeket a régi hivatal udvarán. A Mikulás 

is ide érkezett szaloncukorral teli zsákjával a jó gyerekek nagy örömére. Keller Vendel polgármester 

köszöntője után a családok a Mikulással együtt vonultak a Kultúrházba, ahol 64 gyerek vehetett át 

édességcsomagot. Mikulás ünnepségünk záró programja a Palinta Társulat Varázsputtony c. interaktív 

gyermekkoncertje volt. Veres Andi és csapata nem először szerepel Aszófőn, most is törekedtek arra, hogy 

minél több gyereket bevonjanak a zenélésbe és éneklésbe. Felcsendültek az ilyenkor oly kedves dallamok, 

de a Palintások saját dalait is könnyedén megtanulta a közönség. Minden korosztály örömét lelte a vidám és 

színes műsorban, melynek végén egy meglepetés tortát is elfogyaszthattak a vendégek, melyet Mahsa 

Moatazedian készített erre az alkalomra. 

Advent második hétvégéjén került sor a hagyományos csere-bere vásárra, kézműveskedésre és játszóházra. 

Sok szép ajándékot készíthettek a résztvevők. A kedvenc a vászontáska festés volt. Igazi meglepetés okoztak 

a Nyugdíjas Klub tagjai, akik örömmel kézműveskedtek a gyerekekkel együtt. 

Advent harmadik hétvégéjét termelői piaccal nyitottuk. A finom tea és forralt bor elfogyasztása mellett 

szaloncukrot, húskészítményeket, mézet vásárolhattak azok, akik eljöttek a Kultúrházhoz.  

Szombaton este került sor a Dallamvilág Musical Csoport „ A legszebb ajándék” c. legújabb előadásának 

premierére.  

Az előadás kezdete előtt megható jelenetre került sor, amikor a Szociális és Kulturális Alapítvány képviselői 

átadták Schenk Andrisnak azt a laptopot, melyet adományokból vásároltak neki. 

Az első felvonás a karácsony szellemében telt, majd a nemzetek karácsonyi szokásaiból kaphattunk ízelítőt, 

sorra csendültek fel a spanyol, olasz, norvég, görög és más slágerek, táncok. A gyakori jelmezváltást 

áthidalandó, az adott nemzet karácsonyi szokásait bemutató hanganyagot hallhatott a termet zsúfolásig 

megtöltő közönség. A három felvonásos előadást Nagy Annamária és Nagy Natália állította színpadra. A 

szünetekben a szülői munkaközösség által készített finom falatok fogyasztására is lehetőség volt. A 

szombati gálát 22-én megismételték, lehetőséget adva azoknak, akik az első előadásra nem jutottak be. 

Vasárnap került megrendezésre immáron második alkalommal az adventi „Ki Mit Tud?”, melyre az aszófői 

gyerekeken kívül a környező települések iskoláiból is jelentkeztek sőt, a felnőtt kategóriába is neveztek be 

előadók. A harminckét produkciós, egész estet betöltő rendezvényt Lukács László amatőr művész, előadó 

nyitott meg. A zsűrinek igen nehéz helyzete volt díjazni a 10 szólóének, a 4 csoportos ének, a paródia, a 

saját vers és mese valamint próza-vers kategóriákat, ezek mellett az 5 hangszeres bemutatót. 

Az aszófőiek közül kimagasló eredményt értek el és így kupát vehettek át:  

Simai Botond (vers), Varga Anna (fuvola), Simai Zsófia (musical). A versengés záródalát, a Zene az kell 

című dalt közösen énekelték el a versenyzők a hivatásos és amatőr előadókként meghívott zsűritagokkal: 

Sári Attilával, Nagy Natáliával, Kiss Richárddal, Fodorné Jobbágy Évával,Menczel Anitával,Jákói Bettyvel. 

A rendezvénnyel párhuzamosan a sütisütő verseny is sikert aratott, melyre 16 alkotással neveztek.  

Aszófő Polgármestere mellett a sportolókból, cukrászokból, anyukákból, apukákból és nagyszülőkből álló 

zsűri nagydíját több aszófői is átvehette: Szabó Petra mákosguba tortájáért, a Simai család csokitortájáért, 

Mahsa Moatazedian Mikulás tortájáért és Nagy Natália marcipán figura kompozíciójáért. A zsűri egyetlen 

cukrásza Nagy Alexandra erre az alkalomra egy hatalmas Spongyabob túrótortát készített a vendégeknek. 

                                                                                                                                                         (a szerk.) 

 

 



   

 

  
 Folytatás az 1. oldalról                                                                                     

 

 

Dr Balla György háziorvos beszámolója következett, melyben elmondta: 

- „Szerencsés háziorvosnak tartom magam, hiszen nagyon sok segítséget kapok az Önkormányzattól, 

amit ezúton is köszönök. A háziorvosi ellátás zökkenőmentesen működik, ehhez elengedhetetlen az 

önkormányzat és a lakosság támogatása. Polgármester úrral napi szinten beszélek, szoktam is 

mondani Neki, hogy Ő az utca Polgármestere, hisz az emberekkel, a lakossággal személyes 

kontaktban van.  

- Büszke vagyok a gyógyszertárunkra, hiszen nagy segítség mindenki számára, hogy helyben 

beszerezheti a gyógyszereit. A fizikoterápiás ellátásunkat is egyre többen kezdik igénybe venni. 

Szívesen lennék még legalább 22 évig az Önök háziorvosa.” –fejezte be mondandóját Dr. Balla 

György. 

Keller Vendel polgármester összegezte a 2017 évben elvégzett feladatokat. Az Aszófői Hírmondó hónapról 

hónapra beszámol az aktuális történésekről, de most összegezve, röviden: 

- Megújult az Árpád utcát a Kossuth utcával összekötő útszakasz. 

- Közvilágítás került a Köbölkúti utca és a Balaton utca azon részeire, ahol nagyon sötét szakaszok 

voltak. 

- Fásítási munkálatok voltak és lesznek a következő évben is. (Bázsai öböl utca) 

- Négy környező településsel közösen rendezvénysátrat vásároltunk szabadtéri rendezvények kulturált 

körülmények között történő lebonyolításához. 

- Sok utánjárással elértük, hogy a Balaton és Kossuth utca kátyúzását elvégezze a Magyar Közút Zrt. 

- Az idei évben bővült a karácsonyi díszkivilágítás, a piac területén lévő fákat világítottuk ki. 

- Kultúrházunk új függönyt kapott a színpadra, ezen kívül új asztalokat és székeket vásároltunk. 

- Működött a piac, a buszjárat pedig idén már hetente kétszer az idősek bevásárlásának és ügyeinek 

elintézésének megkönnyítésére szolgál. 

- Számtalan szép rendezvény gazdagította a kulturális életet az önkormányzat szervezésében vagy 

támogatásával. 

- A Csopaki Képzőművészeti Egyesület festményeivel gazdagodott településünk. 

- Két aszófői lakos kapott elismerést Aszófő közösségéért végzett munkája elismeréséért: Gáspár 

Lajos és Nagy Annamária. 

- Konzorciumban 15 milliós támogatást nyert Önkormányzatunk egészségügyi és kulturális célokra. 

- JANUÁRBAN KISZÁLLÍTÁSRA KERÜL A RÁSZORULÓKNAK A PÁLYÁZATON 

NYERT TÜZIFA! 

- Szép eredményt ért el Aszófő a Virágos Magyarországért és a Virágos Veszprém megyéért kiírt 

pályázaton. 

A lakossági felvetésekkel és kérdésekkel zárult a Közmeghallgatás. A teljes anyag megtekinthető Aszófő 

honlapján. 

 

A Képviselő - testület munkájából: 

 

- A Kontirak Kft. közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállításának díjszabására irányuló 

módosítását jóváhagyta a Testület. 

Az alapdíj: 14.100Ft + Áfa 

Ürítési díj: 640 Ft/m3 + Áfa 

 

Elfogadta a Testület a Planteus Kft. által készített lakossági fórum javaslataival kiegészített arculati 

kézikönyvét. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impresszum 

Aszófő Község Önkormányzatának közéleti havilapja 

Szerkesztés: Nagy Károlyné, Mógor Judit A kéziratot áttekintette: Markó Beáta 

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 

 

 

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! 
 

 

FELHÍVÁS 
 
Az elmúlt évi közmeghallgatáson is felmerültek olyan problémák, amelyek 

balesetveszélyt is okozhatnak. 

ASZÓFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA FELHÍVJA 

MINDENKI FIGYELMÉT ARRA, HOGY A KÖZ-

TERÜLETEKEN A SAJÁT INGATLAN ELŐTT A 

TULAJDONOSOK ÁLTAL ÜLTETETT FÁKAT ÉS 

BOKROKAT MEGFELELŐEN KEZELNI SZÍVESKEDJENEK. 
Elmulasztása esetén az Önkormányzat gondoskodni fog a szakszerű és baleset 

elkerülése céljából való karbantartásáról. 

Természetesen ezeket a munkálatokat, amikor szükséges, évente többször is el kell 

végezni. 

 

NYUGDÍJAS KLUB PROGRAM: 

Január 27. szombat 16:00 órakor 

Czucor Sándor gimnáziumi igazgató 

előadása a Balaton-felvidéki falvak 

eredetéről 

 

ALKOTÓ FOGLALKOZÁS 

 

Az EFOP pályázat keretén 

belül februártól „Alkotó 

foglalkozás” indul a 

Kultúrházban havi egy 

alkalommal. 

Várjuk az érdeklődők 

jelentkezését. 

A kezdés pontos időpontjáról a 

résztvevőkkel közösen 

egyeztetünk és tájékoztatjuk a 

lakosságot. 

 

 

PING PONG BAJNOKSÁG 

 

Ping-pong bajnokságra várjuk a január 

20-21-i hétvégén a fiatalokat és időseket 

a Kultúrházba. 

9:00 – 12:00 gyakorlási lehetőség. 

14:00 – 18:00 meccsek. 

Az önkormányzati kupa nyertesei 

jutalomban részesülnek.  

Nevezni Nagy Annamáriánál e-mailben 

(dallamvilag@citromail.hu) vagy a 445-

081-es telefonszámon vagy az Aszófői 

Könyvtár facebook oldalán lehet, illetve a 

helyszínen szombat délelőtt. 

 

 

mailto:dallamvilag@citromail.hu

