Aszófői Hírmondó
Aszófő Község Önkormányzatának információs lapja
2018. FEBRUÁRI SZÁM

EGY KIS VIRÁG

Mi a legjobb orvosság?
Aki 2018. február 3-án részt vett az aszófői nyugdíjasok köszöntésén,
az bizonyára rögtön rávágja a fenti kérdésre a választ, s talán a
hagyományos mulatság másnapján esetleges gyógyszeradagját is
csökkenteni tudta a farsang hátralevő napjaiban. Hogy miért is? Mert
megint akadt egy lelkes rendezőgárda, az Önkormányzat és a Kultúrális
Alapítvány részéről, akik időt, pénzt, fáradtságot nem sajnálva kivette
részét az idősebb korosztály köszöntésében. Február harmadikán
minden adott volt ahhoz, hogy a szervezőket megtisztelő ünnepeltek jól
érezzék magukat.
Hagyományos, mégis kicsit más volt a program, mint a korábbi
években. Először Turai Péter alpolgármester úr üdvözölte a
megjelenteket, majd ajándékkal köszöntötte a falu legidősebb tagjait
Vida Gyulánét és Joó Károlyt,
Helyi fiatalok műsorával folytatódott a délután, művészi gitárjátékot
hallhattunk Hajas Boglárka és Bánó Bendegúz előadásában.
folytatás a hátsó oldalon

Térségünk a BalatonfüredTihany-Aszófő
háromszög
fejlődése az utóbbi évtizedben
látványos.(Főként
Balatonfüreden, de Tihanyban
is feltűnően érzékelhető a
változás, ami miatt jelentősen
növekedett a vendégéjszakák
száma. Mióta a levendula
értékeit is felfedezték a
tihanyiak, azóta a szezon is
korábban kezdődik náluk).
Gazdasága,
az
emberek
megélhetése
jórészt
a
turizmusra épül, attól függ. A
Balaton
szépsége,
a
strandolási lehetőség, a jó idő
ide
vonzza
a
pihenni,
kikapcsolódni vágyókat.
folytatás a hátsó oldalon

PING- PONG BAJNOKSÁG
Váratlanul nagy érdeklődéssel zajlott januárban a ping-pong bajnokság. Két napon keresztül 10 órától estig
zajlottak a meccsek. Megmozdult nem csak a fiatal korosztály, hanem az idősebbek is. A vándorkupákat
idén gyermek korcsoportban Szabó Petra, ifjúsági korcsoportban Szabó Bálint, míg felnőtt korcsoportban
Hamar Jenő nyerte el.
szerk.

HANGOSAN SZÓLT AZ ÉNEK ASZÓFŐN
Idén sem maradt el a hagyományos aszófői farsangi mulatság, már harmadik alkalommal nemcsak a
gyerekek, hanem a családok, felnőttek is maskarába öltözve színvonalas műsorral kedveskedtek a
faluközösségüknek.
Az idei farsangi táncest látványos elemekkel bővült: a Dallamvilág Gyermek Musical Egyesület táncosénekes lányai mellett Mátyás király évének jegyében mesejátékkal készült a helyi Kulturális Alapítvány
elnök asszonya, a Markó Beáta által rendezett gyermek színjátszó csoport. Felnőtt kategóriában meghirdetett
jelmezes felvonulásra Túró Ruditól az Ördögasszonyig, Anyatigrisig és más ötletes jelmezekig családostól
is sokan beöltöztek.
Közönség szavazatok alapján a lányok közül Szabó Petra zsákbamacska jelmeze, fiúk közül Nagy Erik
Péter béka jelmeze, férfiak közül Kalapács Marci szépségkirálynő jelmeze nőknél pedig Tabi Lászlóné anya
tigris jelmeze győzött. Nagy sikert aratott Gedővári József Soltész Rezső táncdalénekes jelmezében előadott
„Szóljon hangosan az ének” című vidám slágere, amely a hangulatot is megteremtette a késő estig elnyúló
táncra, a mulatozásra. A délutáni gyermek és családi jelmezbemutatót követően Kiss Richárd bűvész,
mentalista szórakoztatta a közönséget. A batyus bál talpalávalóját Polgár Csabi biztosította. A helyi
nyugdíjasklub sütőasszonyai látványos fánkkészítést mutattak be az ínyenceknek. A Dallamvilág Egyesület
szülői munkaközössége jóvoltából értékes tombolákat, köztük családi vacsorameghívást, családi wellnessbelépőt valamint a füredi futóversenyre nyerhettek jegyet az aszófői táncest vidám farsangolói.
J. Betty

A Képviselő - testület munkájából:
-

-

-

A 2018. évi költségvetés megtárgyalása I. fordulóban.
Elfogadta a testület az Önkormányzat 2018. évi munkatervét.
Továbbra is a Balatonfüredi Radnóti Miklós Általános Iskola és a Balatonfüredi Eötvös Lóránd
Általános Iskola maradnak a kötelező felvételt biztosító iskolák az aszófőiek számára.
A Balatoni Szövetség kérésére, a Hírbalaton.hu működéséhez kis összegű támogatást szavazott meg
a testület a hiteles tájékoztatás érdekében.
Az Aszófői Községi Könyvtár megemelt összegű támogatást kapott a tavalyihoz képest, kulturális
feladatok ellátására. Terveink szerint további asztalok, vetítővászon és aszófői naptár elkészítésére is
szánunk a támogatásból.
Helyt adott a testület a „Tihany” Iskoláért Alapítvány támogatási kérelmének.
A helyi építési szabályzattal kapcsolatosan, fenntartja a testület lakóterület kijelölési igényét a
korábbiakban meghatározottak szerint a szakhatósági egyeztetés alapján.
Szintén helyben hagyta a testület a Balatonfüredi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás kérését az
óvodai térítési díjakról.
A Via Vomito Kft. árajánlatát fogadta el a testület a „Kistelepülési önkormányzatok alacsony
összegű fejlesztéseinek támogatása” című pályázaton nyert összeg kátyúzási feladatok ellátására.
Tavasszal indulnak a munkálatok a Kües utcában, Árpád utcában és az Öreghegyi utcában.
Elfogadta a testület a szociális étkeztetésre vonatkozó szakmai programot is.
Döntött a testület a Nyugdíjas találkozó és Családi farsang megrendezésének körülményeiről.
(Melyek azóta sikeresen lezajlottak.)
A képviselő testület elfogadta a 2018. évi rendezvénytervet a hozzá kapcsolódó költségekkel.

ÚJ ELKÉPZELÉS
Hosszú évek óta lehangoló látványt nyújt
falu központunk használhatatlan épülete.
Az évek során felvetődött esetleges
eladása, részbeni lebontása és felújítása
vagy teljes felújítása. Mégis valahogy az
épület sorsa semmilyen irányba sem
mozdult.
A testület úgy gondolja, hogy a település
központot eladni nem szabad, a régi,
közel 100 éves épület viszont sem
elrendezésében, sem méretében, sem
állagában nem alkalmas a közösség
életének hosszú távú biztosítására.
Előzetes látványterv a megvalósulandó épületről

Ezért szeretnénk azon az úton elindulni, hogy a következő 100 évre településünknek a mai igényeknek
megfelelő nagyságú, elrendezésű, könnyen megközelíthető és funkcióiban is alkalmas épület legyen
biztosítva.
Természetesen Aszófő saját erejéből ezt nem képes megoldani, állami segítséget kell majd igénybe
vennünk, ehhez kértük már országgyűlési képviselőnk segítségét.
A kétszintes épület akadálymentesen lesz megközelíthető. Helyet kapna benne a Könyvtár, klub
helyiség, kondi terem öltőzővel és zuhanyzóval, kiállító terem, egy kisebb vendéglátó helység illetve
irodák és tárgyaló.
szerk.

Beszél a helynév, ha hagyják
Az „Aszófői téli esték” januári előadója, Czuczor Sándor címzetes gimnázium igazgató igen kellemes
estét szerzett hallgatóinak. A jó humorú, nagy tudású, gyors beszédű, amatőr helytörténész - Beszél a
helynév, ha hagyják- című előadásában bemutatta Aszófő és a határában található dűlők, nevezetes
pontok helyét és nevének eredetét, visszamenve a XII. századig. A nyugdíjas korosztály számára ez
egy valóságos időutazás volt vissza a gyermekkorba, amikor a Torda réten szedtük a hóvirágot (akkor
még lehetett), a szüleinkkel a Nyilasba jártunk szénát forgatni, a Vörösmálba vagy a Giligóba szőlőt
művelni,
a
Bázsába
vagy
talán
a
Remetei
földekre
vetni,
aratni.
Láttuk a Balaton partvonalának alakulását több évszázadon át a korabeli térképeken. Talán egy kis
sziget is létezett a Kövesdi templom szomszédságában a mai nádas területén. Nem tudják sokan, hogy
a Mise dombról lőtték a törökök a Kövesdi templomot, hogy az elpusztult aszófői templomot 1768-ban
építették újjá (a jelenlegi templom elődje volt) és az örvényesiek is ide jártak misére.
Megyhegy, Gyékényes, Dudás-hegy, Kattyas, Sósi rét, Vásárhegy, Vekény patak neve, helye vajon
hány embernek ismerős a faluban? Akik eljöttek a kultúrházba ezen a téli estén már tudják a választ.
Köszönjük mindenkinek az aktív részvételt. Szeretettel várjuk Önöket a március 2-án, péntek 17
órakor a következő előadásra. Mészáros András, a Balaton-felvidék Nemzeti Park munkatársa
környezetünk növényvilágát készül bemutatni.
Fodor Erika

ASZÓFŐI TÉLI ESTÉK
következő előadása

A BALATON – FELVIDÉK
NÖVÉNYVILÁGA
Előadó: Mészáros András
a Balaton-felvidéki Nemzeti Park
munkatársa
Időpontja

2018. MÁRCIUS 2. 17 óra
Helyszín

Aszófő Kultúrház

MEGHÍVÓ
Szeretettel és tisztelettel meghívunk minden
érdeklődőt az 1848. március 15-i forradalom és
szabadságharc évfordulója alkalmából tartandó
megemlékezésre.
A rendezvény helyszíne, időpontja:

Kultúrház
2018. március 15-én 17.00 óra
Az ünnepi műsor után koszorúzás az Emlékligetben

MOZDULJ ASZÓFŐ!
CSALÁDI NAP
Sport, egészség, kultúra, szórakozás
Az idei évben MÁJUS 5-én szombaton kerül
megrendezésre az egész napos rendezvény
színes programokkal.
Információ és a versenyekre való regisztrációs
lehetőségről hamarosan bővebben is
beszámolunk.

Kedves Gyerekek, Anyukák és Apukák,
Nagymamák és Nagypapák!

2018.március 25-én vasárnap 14 órakor
szeretettel várunk mindenkit a Kultúrházba,
utána ( 17 órára) pedig a falu központjába (a
régi polgármesteri hivatal udvara), ahol

NYUSZIVÁRÓ CSALÁDI DÉLUTÁN
keretében közösen feldíszítjük a falu
Húsvéti koszorúját.
14 órától kézműves foglalkozás
a Mosolyvár Játszóházzal
Köszönettel fogadjuk a finom házi sütit.
Várjuk a vidám locsoló – és húsvéti verseket.
Minden versmondó jutalomban részesül.
BELÉPŐDÍJ: 3 db koszorúra akasztható tojás

Kedves aszófői Gyerekek, Fiatalok!
Mit jelent nekem a szülőföld, a közösség ahol élek?
Honismereti, helytörténeti pályázat 2018
A Veszprém Megyei Honismereti Egyesület „Mit jelent nekem a szülőföld, a közösség, ahol élek? képekben, szavakban, művészetben” címmel honismereti, helytörténeti versenyt hirdet Veszprém megye
diákjainak.
A pályázat célja, hogy a Veszprém megyében élő 10 – 18 éves általános és középiskolás diákok aktív és
kreatív alkotói tevékenység, élményszerű tájékozódás során, bemutassák szülőföldjüket, azt a szűkebb
közösséget ahol élnek. Az irodalmi mű és a képzőművészeti alkotás mellett a film, mint médium alkalmas a
fiatalok megszólítására, nagyszerű lehetőség az önkifejezésre. A pályázat a fiatalok lakóhelyén fellelhető
értékek, illetve ezekhez kapcsolódó érzések bemutatását tűzte ki célul.
Ehhez a pályázathoz csatlakozunk mi is. (Mi a rajzpályázatba és kisfilm készítésébe nevezünk.)
A közös munka reményében hívlak és várlak Benneteket.

MÁRCIUS 9-ÉN PÉNTEKEN 17 órára
az ASZÓFŐI KULTÚRHÁZBA
A rajzokat, festményeket ezen a délutánon fogjuk elkészíteni, a kisfilmmel kapcsolatban pedig várom az
ötleteiteket!
Várlak Benneteket szeretettel
Nagy Annamari (könyvtáros)
Ízelítő a teljesség igénye nélkül 2018. évi tervezett programjainkból:
Március 15. Nemzeti ünnep
Március 25. Húsvétváró családi délután
Május 5. Mozdulj Aszófő! - egész napos program a sport, az egészség, a kultúra és a szórakozás jegyében
Június 30. ASZÓFŐI VIGASSÁGOK
Július 7. Kövesd a hangot- koncert a Romtemplomnál
Augusztus 10. Kövesd a hangot! - koncert a Romtemplomnál
Augusztus 18 Nyárbúcsúztató családi délután avagy „Nálatok laknak-e állatok?” - állatbarát program háziállataink
közreműködésével
Augusztus 20. Nemzeti ünnep
Október 6. ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK keretében
- Vissza a suliba!
- Interaktív és ismeretterjesztő világ körüli utazás világslágerekkel a Dallamvilág és világutazók közreműködésével
Október 23. Nemzeti ünnep
November 3. Rémecskék éjszakája
November 10. Galiba - Márton nap és újbor ünnep
December 2. Varázslatos Mikulás- kigyúlnak az adventi fények
December 8. III. Adventi Ki mit tud? az esélyegyenlőség jegyében
December 15. A Dallamvilág születésnapi gálája
December 22. MINDENKI KARÁCSONYA - díjátadó és koncert a Ki mit tud versenyzőivel
A program változás jogát fenntartjuk!

Mi a legjobb orvosság – az első oldal folytatása
Egy műsor szerkesztésében igen fontos, hogy az elhangzott darab gondolatokat,
emlékeket hívjon elő hallgatóiból. Nos, Nagy Natália kedves hangja Varga Anna
fuvola kíséretével elérte mindezt, hiszen Presser Gábor szerzeményét kellemes,
fiatalos bájjal adták elő. “Majd kézenfogsz és hazavezetsz” – szólt a dal, s bizony
itt-ott egy-egy könnycseppet is kicsalt a szemekből.
A műsor zárásaként helyi iskolások adták elő egy népmonda feldolgozását, “Miből
van a legtöbb a világon?” címmel. A kis humoros darab Mátyás király udvarában
játszódik, mely darabnak az idei Mátyás év különös aktualitást ad. A műsorban
szerepet kapott Sümegi Máté, Tihanyi Mátyás, Tihanyi Tamás, Pénzes Lajos,
Simai Zsófia, Szabó Petra, Simai Botond, Simai Zalán, Izsák Rebeka, Izsák Hanna,
Izsák Petra, Horváth Bence, Horváth Jázmin és Boros Bence. Ez a kis színjátszó
csapat novemberben a Galibán már bemutatkozott, reméljük, hogy továbbra is lesz
kedvük színesíteni a programokat, s akkor talán állandó “társulattá” szerveződnek.
Igazi lelkes, életrevaló palánták! A gyerekeket Markó Beáta és Nagy Annamária
tanította be,a szervezésben Bertha Mihályné közreműködött.
Folytatásként finom vacsora, sütemények, jó borok és ismerős dallamok adták meg
az alapot a további szórakozáshoz, tánchoz.
-mb-

Egy kis virág
folytatása)

(az

első

oldal

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

Kedves aszófői lakosok!
Az „Aszófő község szociális és kulturális
céljait szolgáló alapítvány” továbbra is

Hosszú idők óta azonban általános
probléma, hogy a szezon túl rövid.
Mi lehet az, ami a nyáron kívül is
érdekes, vonzó a turisták számára?

arra törekszik, hogy minden korosztály

Egy nyilvánvaló dolog elkerülte
eddig sokak figyelmét.
Aszófőn van egy kis virág a
téltemető, melyről aki már hallott,
képes több száz kilométert is utazni,
hogy
februárban
megnézhesse,
hogyan borítja be az aszófői sédvölgyet a kis virág.
Vonattal, busszal, autóval sőt gyalog
is érkeznek a csoportok távoli
helyekről, hogy láthassák a tavasz
első csodáját, a TÉLTEMETŐ-t.

lehetőségeikhez

találjon minőségi, igényes szórakozást.
Ezért

kérjük,

járuljanak

hogy
mérten

hozzá

rendezvényeihez,

is

2018.

év

támogassák

kezde-

ményezéseinket pénzadományaikkal.
Kérjük, hogy a jövedelemadó 1 %-ával
gyarapítsák

Körzeti
megbízott:
Hetesi András
Telefonszáma:
06 30 945 4660

anyagi

továbbra

a

alapítványunk

számláját,

Szociális ügyek:
Budai Kinga –
családsegítő
Minden páros
héten, csütörtökön
11:00-12:00 óráig
87/580-612
20/382-1141

legyenek támogatóink!
Számlaszámunk: 11748069-20059082
Adószámunk: 19266387-1-19
Tisztelettel és köszönettel:

szerk.
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