Aszófői Hírmondó
Aszófő Község Önkormányzatának információs lapja
2018. OKTÓBERI SZÁM

Becsengettek

Kövesd a hangot – nyár esti
koncert a romtemplomnál

„Arany sugarával
elillan már a nyár,
odébb áll csendesen,
tűnik az illatár,
hallgatom búcsúját,
tücsökhangon szólal,
lassan tovább oson
minden múló nappal.
Átadja majd helyét
a termékeny ősznek,
s az érkező napok
új álmokat szőnek.”
Vörös Judit – Búcsúzik a nyár

Nyárbúcsúztató

Szeptember 21-én megérkezett az ősz, az idegenforgalmi szezon után, a nyaralások és strandolások szép
emlékei után újra indul a munka az iskolákban, önkormányzatoknál.
Aszófőn is folytatódnak az önkormányzat által szervezett, az EFOP pályázat biztosította események,
rendezvények. Már elindult a tánctanfolyam, festik, szépül a Kultúrház. A nyár folyamán új asztalok
érkeztek, projektorunkhoz vetítővászon, ami az újra indult Nyugdíjas Klub téli esték rendezvényeihez is jó
szolgálatot fog majd tenni. A diákok egyszeri támogatására volt lehetőség, ehhez a kérelmeket szeptember
15-ig lehetett benyújtani, jövő nyáron ismét lehetőség nyílik az igények benyújtására.
Naptár készül a 2019-es évre. Az aszófőiek október 5-én ellátogattak a Parlamentbe, ahol országgyűlési
képviselőnk Kontrát Károly belügyminisztériumi államtitkár várta a kirándulókat. Ezúton szeretnénk
megköszönni az Államtitkár úrnak a segítségét, s hogy támogatta az Országház megtekintésének költségét.
Így indul az ősz. Aktuális hírekről, eseményekről továbbra is az Aszófői Hírmondó számaiban kaphatnak
információt.
a szerk.

FIGYELEM! A kulturális alapítvány Szent Márton napi jótékonysági rendezvényét 2018. november
09-én, pénteken 18 órakor tartja, melyről részletes tájékoztatás külön történik. Jegyek vásárlása a
tavalyihoz hasonlóan történik majd.

Nyárbúcsúztató
Sok szép programmal teli nyarat búcsúztattunk Aszófőn augusztus közepén.
Augusztus 18-án a Kultúrházba és a Dísztérre vártuk a családokat egy vidám
délutánra.
A gyerekek legjobban Józsefet, művésznevén Nózit, a drogkereső yorkit
várták, aki gazdájával Pokornyi Katalinnal (írói neve Kántor Katalin, amit
Kántor, a leghíresebb rendőrkutya tiszteletére vett fel) érkezett hozzánk.
Az írónő mesélt Nózi rendőrségnél eltöltött éveiről, különleges esetekről,
arról, hogyan képzik a drogkereső kutyákat, illetve a két megjelent Nózi
regényről.
Majd játékos ujjlenyomat vétel következett a gyerekek nagy örömére.
Ezután kérdőívet lehetett kitölteni a hallottakról, majd a jó megfejtők közül
egyet kisorsoltak, aki dedikált könyvet kapott, a szerencsés az aszófői Nagy
Natália lett.
Természetesen a dedikálás sem maradt el. Az Önkormányzat minden
gyermeket megajándékozott egy Nózi könyvvel, melyet aztán dedikált az
írónő és Nózi.
Nózi egy kalandja a sok közül:
„Egyszer például egy teaházban kellett szimatot fognia, ahol a
nyomozók információi szerint marihuánát is árultak. „Szinte lehetetlennek
tűnt a feladat, hiszen a raktárhelyiség faltól falig csordultig volt
vászonzsákokkal, melyek különféle, nagyon intenzív illatú teafüvekkel
voltak telirakva. Emberi ésszel szinte felfoghatatlan, de József kutyánk
megtalálta az agyonzsúfolt raktárban a marihuánát. A hely tulajdonosa alig
akarta elhinni" – mesélte az őrnagy-írónő, majd hozzátette: „A kutyákat nem
lehet becsapni. Sokan úgy tartják, hogy erős szagokkal, például fűszerekkel
összezavarható a szaglásuk, pedig nem. Elképesztő érzékeik vannak. Ahhoz
hasonlítható, ahogy mi különböztetjük meg a színeket, árnyalatokat."
A délután folyamán színes programok várták a vendégeket – légvár,
arcfestés, kézműves foglalkozás, ahol gyöngyállatokat illetve állatos
üvegképet lehetett készíteni
Különleges kiállítást is láthattak a rendezvényre látogatók: Schenk Tamás és
András kutyás karjelvényeit, kutyás rajzokat és fotókat, Valkóczi Balázs,
Tamás Botond és Szelindi Csaba hagyományörző honvédek I. és II.
világháborús fegyvereit, tárgyait, aknavetőt, ruházatot és Schmidt Attila
hagyományörző betyár is bemutatkozott.
Pásztortarhonya főtt a bográcsban Schenkné Szilviának köszönhetően
és kürtöskalács sütés is volt egész délután.
Az estet szabadtéri akusztikus koncerttel zárta Nagy Natália, Varga Anna és
Sári Attila.
a szerk.
Az állatvédelem jegyében táboroztak az aszófői fiatalok
Az aszófői önkormányzat a helyi könyvtárral közösen minden évben szervez tematikus táborokat a könyvtári tagsággal rendelkező
ifjú olvasóinak és érdeklődő felnőtteknek.
Idén az állatok, az állatvédelem került fókuszba, de a könyvtári kölcsönzött könyvek sokasága is arra mutatott, hogy nagyon
népszerűek az olvasók körében az állatregények, a természettel kapcsolatos olvasmányok, ismeretterjesztő könyvek, és örömünkre
legtöbben ezeket a témájú könyveket olvassák és kölcsönzik – mondta el Nagy Annamária könyvtáros, a tábor szervezője.
Ennek jegyében látogatták meg a nemrégiben 60. évét ünneplő veszprémi állatkertet is, ahol nemcsak találkoztak az állatokkal, de
nosztalgiával tekintettek az elmúlt évtizedekre a kísérő felnőttek jóvoltából. A régi emlékek felelevenítésével, valamint a mai,
modern fejlesztésekkel kapcsolatos tapasztalatok gyűjtésével ismerkedtek az állatkert védelem alatt álló állatfajaival, azok
életmódjával. Csodálattal figyelték a megújulást, a változásokat, az új fejlesztéseket, a ritka és védett állományt.
A látottakból a tábor többi napján kézműves foglalkozások keretében fel is dolgozzák az élményeket. A látogatás végén
megtekintették Kittenberger Kálmánnak, az állatkert névadójának a szobrát, aki az állatkert alapítása évében, 1958-ban hunyt el. A
csoport a belvárostól az állatkertig egy gyalogséta keretében tette meg az utat Veszprém történelmi utcáin keresztül, közben egy
kis helytörténeti ismertetővel fűszerezve kaptak ízelítőt a város múltjából.
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MEGJÖTTEK A SEREGÉLYEK
Üröm és öröm jellemzi az idei
szüretet.
A gazdák beszámolója szerint az
idén talán 20%-al nagyobb termést
kell betakarítaniuk, mint a szokásos
és ez sokakat felkészületlenül érte.
A
korlátozott
tárolótér,
az
alacsonyra esett felvásárlási árak, az
értékesítési felület szűkülése az
almatermelők után a szőlőtermelőket
is nehéz helyzetbe hozta. Ehhez jött
még a vadkár, a madárkár és a
szeptember
eleji
hatalmas
mennyiségű csapadék. Öröm az
ürömben viszont, hogy a nyári jó
idő, ami szeptemberre is kitartott,
várhatóan jó minőségű borokat fog
biztosítani, amit remélhetőleg már a
novemberi Szt. Márton napi
rendezvényünkön
meg
is
kóstolhatunk.

TÁNC-LÁZ
TÁNCOKATATÁS
Pénteken 16:30 és 18:30 között
A foglalkozásokat vezeti
Szilágyi Annamária
Helyszín
Aszófői Kultúrház

RAJZ – ÉS FOTÓPÁLYÁZAT
17 alkotással neveztek a fiatalok „Az én kedvenc
állatom” rajz – és fotópályázatra.
A közönség szavazatai alapján az aszófői Heiling
Zoltán fotói és a balatonfüredi Szurma András rajzai
aratták a legnagyobb sikert.
Rajzkategóriában indultak még: Schenk András
(Aszófő), Alipour Aysza (Aszófő), Szurma Krisztián
(Balatonfüred),
Szurmáné
Szecsődi
Judit
(Balatonfüred), Ábrahám Sára (Kapolcs), Kisvárdai
Dávid (Balatonfüred), Steidl Barna (Balatonfüred)
A fotókategória résztvevői: Ormos-Székely Benett
(Aszófő), Ormos-Székely Szilvia (Aszófő),
Domján Amina (Budapest), Schenk Tamás (Aszófő)
Gratulálunk minden résztvevőnek.

Tájékoztatunk minden érintett lakost, hogy a téli rezsicsökkentés igénybevételére vonatkozó
támogatási igény beadási határideje 2018. október 15-én lejárt.

KÖZÉRDEKŰ
INFORMÁCIÓK
Az
Önkormányzat
értékesíteni
kívánja a
tulajdonában
lévő aszófői
058/15 hrsz-ú
8682 m2 területű
chardonnay szőlő
területét.
Érdeklődni
személyesen a
Hivatalban,
illetve a
06-87/445-081
telefonszámon
lehet.

Orvosi rendelés:
H és P: 8:00 –
9:00
SZ: 15:00 – 16:00
Körzeti védőnő:
Pradaricsné
Kántás Mária
Telefonszáma:
06/30 561 5503
Könyvtári
nyitvatartás:
Naponta
8:00 – 14:00
Szombaton:
14:00 – 16:00
Hegyközségi
fogadóóra:
Közösségi Ház
Balatonfüreden
Telefonszám:
87/ 789 801

POZSONYI ADVENT
2018. december 9.-e vasárnapra
Pozsonyi adventi vásárba kirándulást
szervezünk.
A busz önköltséges, ennek pontos
összege 4000 Ft./fő. Kérjük a kedves
kirándulni vágyókat, hogy részvételi
szándékukat 2018. október 31. napjáig
az
önkormányzat
hivatalában
szíveskedjenek jelezni.

ASZÓFŐI TÉLI ESTÉK
őszi rendezvényei
OKTÓBER 19. péntek 18:30 óra

Okosodó gépek = butuló
emberek?
Abonyi János egyetemi docens
előadása
NOVEMBER 24.
szombat 16:00 óra

Mátyás király uralkodása Pálosfalvi Tamás előadása

Szervezők
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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!

