Aszófői Hírmondó
Aszófő Község Önkormányzatának információs lapja
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Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk!

MÁRCIUS 15
Nemzeti ünnepünkön az aszófői gyerekek tolmácsolásában sok
szép vers és próza hangzott el, többek között Juhász Gyulától:
„Vannak napok, melyek nem szállnak el,
De az idők végéig megmaradnak,
Mint csillagok ragyognak boldogan
S fényt szórnak minden születő tavasznak.
Valamikor szép tüzes napok voltak,
Most enyhe és derűs fénnyel ragyognak.
Ilyen nap volt az, melynek fordulója
Ibolyáit ma a szívünkbe szórja.”
A műsor után a néhány éve Aszófőre költözött Galambos László
református lelkész első alkalommal szólhatott az aszófőiekhez és
a szabadság emberi oldaláról közelítette meg március 15.-vel
kapcsolatos gondolatait.
1848/49-es szabadságharcot leverő Habsburg dinasztia és a
magyar nemzet között feszült. Az 1867-es kiegyezéssel egy olyan
új alkotmányos államrend alakult ki, amelyben azt a Ferenc
Józsefet emelték törvényes uralkodóvá, akinek nevéhez a
szabadságharc véres megtorlása fűződött. Hogyan lehetett a
nemzet egyszerre királyhű úgy, hogy közben nem tagadta meg a
48-as eszméket sem? Ezt a dualizmus teljes korszakán
végigvonuló dilemmát Sisi bájos alakja oldotta fel.
Folytatás a 2. oldalon

folyt. az első oldalról
A katasztrófát követően - nyilván az udvar ösztönzésére - a császárné azzal a nem titkolt szándékkal és küldetéssel utazott Budára,
hogy személyesen győződjön meg a dinasztia iránt mutatkozó magyarországi hangulatról. Erzsébet megjelenését Budán a korabeli
magyar sajtó egyből Mária Terézia "menekülésével" állította párhuzamba. Mint 1741-ben, a magyarok most sem hagyták cserben
az ifjú császárnét: Erzsébet a pár naposra tervezett látogatás helyett a háborús időszakot végig Budán töltötte gyermekeivel.
Bizonyára magyar hatásra, innen ostromolta férjét leveleivel a megbékélést sürgetve.
A császárné magyarok iránti rokonszenve és érdeklődése azonban korábban kezdődött. 1864-ben magyar származású felolvasónő
került Sisi mellé Ferenczy Ida személyében, és közismert, hogy a két nő hamarosan a legszorosabb barátságba került egymással.
A fiatal magyar leány elkötelezettsége és tisztelete Deák és Andrássy iránt pedig nagy hatással lehetett Erzsébetre is. 1866
januárjában Ferenczy Idán keresztül a császárné élénk politikai levelezésbe kezdett Andrássyval, természetesen magyarul.
A porosz-osztrák háború Ausztriára nézve kedvezőtlen alakulása felgyorsította Bécs és a magyarok közeledését, ám Ferenc József
még mindig vonakodott találkozni a magyar politikai vezetőkkel. Erzsébet - a korábban rá egyáltalán nem jellemző módon nagyszabású agitálásba kezdett férjénél a magyarok érdekében. 1866. július 13-án kétségbeesett hangvételű levelet írt Budáról
Majláth György udvari kancellárhoz, hogy járjon közben a császárnál azért, hogy nevezze ki Andrássyt Magyarország
miniszterelnökévé. Politikai aktivitását mutatja, hogy július 15-én önálló tárgyalásokba kezdett Andrássyval. Kettejük
találkozójáról másnap rendkívül aggódó és szinte követelőző hangú levélben számolt be férjének.

"Éppen most érkeztem Königseggégtől, (Königsegg grófnő Erzsébet főudvarmesternője volt) ahol
Andrássyval beszélgettem, természetesen négyszemközt. Andrássy kifejtette nézeteit tisztán és
határozottan. Megértettem őket, az a meggyőződésem, hogy ha megbízol benne, de feltétlenül, akkor mi is,
s nem csak Magyarország, hanem a Monarchia is megmenthető. ... Beszélj tehát mindjárt vele, fenntartás
nélkül teheted, mert biztosíthatlak róla, hogy nem olyan férfi, aki mindenáron szerepet akar játszani, s
állás után kapkod. ... Amije van eszét, országos befolyását a lábad elé rakja. Most utoljára kérlek, Rudolf
nevében, ne szalaszd el az utolsó pillanatot. ... Kérlek, táviratozz mindjárt, mihelyt megkaptad levelem,
vajon Andrássy a ma esti vonattal Bécsbe utazzék-e. Reggelre megint odarendelem Paulához, (Königsegg
grófné) ott közlöm vele a válaszod. Ha nemet mondasz, ha az utolsó órában még csak önzetlen tanácsra
sem hallgatsz, akkor igazán vétkezel mindannyiunk ellen. Akkor nem tehetek mást, megnyugszom, abban
a tudatban, hogy bármi történjék is, én majd becsülettel jelenthetem ki Rudolf előtt: elkövettem mindent,
ami erőmtől telt. Balsorsod nem szárad a lelkiismeretemen."
Forrás: www.mult-kor.hu
FORGALMI REND VÁLTOZÁS

Megoldódik a 71-es útról a Petőfi utca felé a behajtás.
Ígéretet kaptunk, hogy a főszezon előtt felfestésre kerül az új forgalmi rend.

A Képviselő - testület munkájából:
-

A 2018. évi költségvetés második fordulós tárgyalása.
A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének elfogadása.
A gazdasági stabilitásról szóló határozat megtárgyalása és elfogadása.
A Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2017. évi szakmai tevékenységéről szóló
beszámoló elfogadása.

Dr. Kontrát Károly országgyűlési képviselő és
belügyminisztériumi
államtitkár
személyes
tiszteletét tette Aszófő Község Önkormányzatánál.
A jelenlévők a közös munkát eredményesnek
értékelték. Aszófő község polgármestere Keller
Vendel megköszönte az országgyűlési képviselő
úrnak a település fejlődéséért végzett négy éves
tevékenységét.

ASZÓFŐ LÉLEKSZÁMA

TŰZGYÚJTÁS

Aszófő lélekszáma: 463 fő
Választásra jogosultak száma: 405 fő
Aszófő,
Balatonfüred,
Tihany
háromszög valóban az ország egyik
legszebb része. Örvendetes dolog,
hogy a település lélekszáma évről
évre növekvő tendenciát mutat. Úgy
tűnik a korábbi jóslások nem
igazolódtak be. Sokan választják
Aszófőt lakhelyüknek.
Külön öröm, hogy az ideköltözők
keresik a kapcsolatot a lakossággal,
szívesen
vesznek
részt
rendezvényeinken,
sőt
sokszor
segítségüket is felajánlják a település
szebbé tétele érdekében vagy
kulturális eseményeink igényesebbé,
változatosabbá tételében.

Bejelentési kötelezettség kül- és belterületen történő
tűzgyújtás esetén a 112-es vagy a 06-87/580-119-es
számon a balatonfüredi Tűzoltóság felé.
Előre egyeztetett időpontban belterületen történő égetés
visszaszorítása érdekében és környezetünk megóvásáért
Aszófő Község Önkormányzata a tavaszi metszések
által keletkezett gallyak elszállításáról gondoskodik.
Avar és kerti hulladék kezelése, megsemmisítése elsősorban
komposztálással, beszántás/beásás a termőhelyen módszerrel,
valamint kisebb mennyiség esetében a települési szilárd hulladék
gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényzetben való elhelyezéssel
történhet, amennyiben ez nem lehetséges, avar és kerti
hulladékok égetésére csak október 1-e és április 30. között
kerülhet sor. Égetni csak megfelelően kialakított helyen, vagyoni
és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon, hétfőn és
pénteken 8.00 -18.00 óra között lehet. Szeles időben égetni tilos.

Forrás: www.aszofo.hu

MEGHÍVÓ
Szeretettel várunk mindenkit
2018. április 28-án szombaton 17:00 órától
a Régi Polgármesteri Hivatal udvarában
megrendezésre kerülő

MÁJUSFA ÁLLÍTÁSRA
Az ételről a Szervezők gondoskodnak.
A sütemény és ital felajánlásaikat köszönettel fogadjuk.

ŐRIZZÜK MEG A HÍRMONDÓ
HAVI SZÁMÁT

INDUL A PIAC
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt

Felhívjuk a figyelmet, hogy az adott
hónapban tartandó rendezvényeinkről
külön meghívó csak kivételes esetben
kerül kiküldésre.
Az
esedékes
programokról
az
ASZÓFŐI
HÍRMONDÓBÓL
értesülhetnek

és vásárlót
2018. március 30- án pénteken a szokott
Nyitva tartás:

VÁLASZTÁSOK
Az Országgyűlési Képviselők 2018. évi
választásának időpontja
2018. április 8.
6:00 órától 19:00 óráig
A magyarországi lakcímmel rendelkező
választópolgár személyesen szavazhat a
kapott
értesítőn
feltűntetett
szavazóhelyiségben.
A
mozgásában
korlátozott választópolgár mozgóurnát
kérhet. A szavazás napján lakóhelyétől
távol tartózkodó választópolgár belföldön
az
általa
megjelölt
településen
átjelentkezéssel, külföldön Magyarország
külképviseletein adhatja le szavazatát.
Átjelentkezést 2018. április 6-án 16:00
óráig, a külképviseleti névjegyzékbe való
felvételt 2018. március 31-én 16:00 óráig
lehet kérni a www.valasztas.hu oldalon
vagy levélben, illetve személyesen a
lakóhely szerinti illetékes helyi választási
irodától.
Forrás: www.valasztas.hu

2018. április 21.-én szombaton 17:00 órára
az aszófői Kultúrházban megrendezésre kerülő
A balatoni táj szépsége c. kiállítás megnyitóra
Fellépnek

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

MEGHÍVÓ
érdeklődőt

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

helyen és időben!
Minden Péntek délután 16:00 órától

Aszófő Község Önkormányzata szeretettel vár minden

KÖZÉRDEKŰ
INFORMÁCIÓK

Elkezdődött a Petőfi
és Balaton utca
sarkán a járda
építése. Időnként
forgalmi rend
változásra számítani
lehet ezen a
szakaszon.

Bánó Bendegúz és Michelisz Norman
a pécsi Művészeti Gimnázium diákjai
Polgármesteri Fogadóóra: Hétfő 9:00 – 12:00 és 13:00 - 14:00 óráig
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Szemétszállítás
csütörtökön!

