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HOSSZÚ HÉTVÉGE: BÚCSÚ, VÍGASSÁG, KULTÚRA
Hagyományápolás, közösségformálás. Ami esőben sem rossz. Így hagytuk tavaly abba.
Idén azonban, a 2. „Aszófői vigasságok” rendezvényeire, június havának fordulóján kivirult az ég. Egyre
nagyobb erővel sütött a nap, a falu polgáraiért, a kultúráért és a hagyományért! Azt gondolom, ez nem volt
véletlen! Időrendben mi is történt?
Péntek:
„ Aszófői ecsetvonások”, kiállítás festményekből – aki nem látta, járjon utána! Ma is meg tudja nézni a
kultúrházban a csopaki képzőművészek tárlatát. (Bővebben ld. külön cikkben)
Szombat:
A hagyományok jegyében sokan főztek, fiataloknak, korosabbaknak, ínyenceknek és a magyaros ízek
kedvelőinek egyaránt. Volt vendég szép számmal, még országgyűlési képviselőnk, dr. Kontrát Károly is
megtisztelte rendezvényünket.
Akinek pedig nem jutott kóstoló, annak lehetősége volt a büfében késő estig enni-innivalóhoz jutni.
(Megjegyzem, lett volna több jó bornak is keletje … , de talán jövőre többen is fontosnak érzik a rendezvényt és
kitelepülnek gazdáink. Hiszen jó bornak is kell a cégér.)
Folytatás a 2. oldalon

Az új sátor színpadán pedig Pulcinella, az olasz Vitéz László nevettette a gyereksereget, a színvonalas
bábelőadás a Zirano Színház műsora volt. Az rg+Torna Klub balatonfüredi apró, de annál ügyesebb tornászai
léptek fel, most első ízben. Szívesen vennénk, ha fejlődésüket más előadások alkalmával is nyomon
követhetnénk.
Utaznunk sem kellett, mégis bejárhattuk turistaként a világot zenével, tánccal, énekszóval a Dallamvilágos kis
csapattal, Remek hangulatot teremtettek, gratulálunk Annamária! ☺
Hagyomány és elmaradhatatlan a néptánc, ezúttal a balatonfüredi ifjúsági csoport lépett fel sikerrel.
Az este főműsorában (a tavalyi estét idézve: ütős sikerrel!) a Budapest Jazz Band és a Swing Potatoes (Pepita
Táncklub négy táncosa) szerepelt. Kik is ők valójában?
A Budapest Jazz Band mögött Magyarország jazz zenészeinek válogatott csapata áll. Megtapasztaltuk, hogy
imádják szórakoztatni a közönséget zenélés közben. Hallottunk ismert dalokat, jazz sztendereket, és
beváltották ígéretüket: koncert közben nem tudtunk ülve maradni!
Swing Potatoes – A 10-es, 20-as, 30-as évek Amerikájának swing táncait mutatták be, táncoltak Lindy hopot, a legismertebb páros swing táncot, melyben a lassú tempótól az egészen gyors akrobatikus elemekig
minden megjelent. Balboa és Charleston, izgalmas amerikai sztepp improvizációval – óriási élmény volt a
közönségnek, megkoronázták az estét!
Hagyományápolás, közösségformálás. Ennek része volt az utcabál is, illetve – köszönet néhány
magánszemélynek – a múltat, a kezdeti falunapokat idéző színpompás tűzijáték. Csillagászok szerint a nagy
tömegű csillagok születésekor keletkező tűzijátékszerű robbanás hatalmas energiákat termel.
Mi, szervezők, hisszük, hogy a hasonló rendezvények előbb vagy utóbb a falu közösségének energiáit is
egységesítik.
-mbKÖSZÖNET A RENDEZVÉNY KÖZÖSSÉGÉNEK
Köszönjük minden hagyományt és közösséget szerető aszófői lakosnak, nyaralónak, itt dolgozónak vagy
korábban Aszófőn élt fiatalnak és idősebbnek egyaránt, hogy személyes segítségnyújtásával, részvételével
támogatta rendezvényünk sikerét!

Aszófői ecsetvonások
„Emeljük föl figyelmünket a madártávlat
magasságába, ahonnan káprázatos
látványosságokra ámulhatunk, a látóhatár kerek
tündérvilágában: mintha mindig ünnep lenne
vízen és erdőn, hegyen-völgyben,
réten,nádason,pincesoron és a faluban,amely a
mienk. Igen a látvány az valódi, szépségét
hetedhét országban irigyelhetik.”
Gerencsér Miklós

Tizenhat festményből álló gyűjteménnyel gazdagodott Aszófő.
Tizenhat alkotó ajándékozta munkáját községünknek.
Részlet a megnyitóból
„Egy közeli település, Csopak képzőművészeinek egy
csoportja 2001 óta Kádár Tibor festőművész-tanár
vezetésével csütörtökönként átadja magát néhány órára
az alkotás örömének. Ma őket, illetve a velük együtt
alkotó festőket, szám szerint 16 művészt köszönthetünk
Aszófőn. Ők a szabadidejük nagy részét festéssel töltik,
önkifejezésükre különböző témákat, különböző
technikákat használnak.
Miért pont őket és miért pont itt láthatjuk?
2016-ban Mógor Judit kezdeményezése nyomán mini
aszófői festő szimpóziumot szerveztek az aszófői
önkormányzat támogatásával.
A téma pedig adott volt: a Szent László év, mivel a
2017-es évet Szent László-emlékévnek nyilvánították a
„lovagkirály” trónra lépésének 940., szentté avatásának
pedig 825. évfordulója tiszteletére.
Folytatás a 3. oldalon

FONTOS! PIACJÁRAT
A piacjárat hétfőn és pénteken reggel 8 órakor indul az aszófői kisbolt
újra nyitásáig.
FELHÍVÁS
Aszófő Község Önkormányzata és Könyvtára szeretettel vár
kicsiket és nagyokat, minden érdeklődőt
„A MI ASZÓFŐNK”
helytörténeti vetélkedőre,
melyre minden korosztályt várunk és
A NYÁRBÚCSÚZTATÓ NAP
egyik programjaként ajánljuk figyelmetekbe.
Időpont: 2017. augusztus 19. szombat 10:00 óra
Helyszín: Kultúrház és környéke
Vidám és különleges feladatok várnak a versenyzőkre.
Amit hozni kell: mobiltelefon vagy fényképezőgép
(a hozzávaló feltöltő kábel)
Felkészülés: www.aszofo.hu honlapon, de aki nyitott szemmel jár a
faluban, könnyedén megoldja a feladatokat.
DÍJÁTADÓ ÉS JUTALOMOSZTÁS 14:30 órakor
A délután folyamán színes és szórakoztató programokkal várjuk majd az
érdeklődőket!
Bővebb információ hamarosan!

TÁJÉKOZTATJUK A
TISZTELT
LAKOSSÁGOT,HOGY A
BOLT ÁTMENETILEG
NEM ÜZEMEL. AMÍG AZ
ÖNKORMÁNYZAT EZT A
PROBLÉMÁT
MEGOLDJA, ADDIG A
PÉKSÉG AUTÓJA FRISS
PÉKÁRUVAL VÁRJA A
VÁSÁRLÓKAT
AZ ASZÓFŐI BOLT
ELŐTT
HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG
13:00 – 14:00 ÓRÁIG
SZOMBATON
14:00 – 15:00 ÓRÁIG

A lovagkirály minden idők eszményképévé vált. Szent László nevéhez fűződik több más
történelmi tette mellet a magántulajdon védelmének megszilárdítása és az első magyar szentek
avatása. Magyarország ettől fogva méltó helyet kapott a keresztény államok között.
1083-ban az államalapító István királyt, majd fiát, Imre herceget és Gellért püspököt is ő avatta
szentté.
A kiállítás méltán fő alkotása Kádár Tibor Szent László ihlette festménye, melyen mozgalmasan
jelenik meg László párviadala a kun vitézzel. A párviadal szimbolikus értelmet nyert: László
győzelme a „kun” harcos felett a kereszténység diadalát jelképezte a barbár pogánysággal
szemben. Ha e képet figyelmesen szemügyre veszik, káprázatos fényeket, aranyos mennyei
világosságot fedezhetnek fel, melyben megbújva szerényen ott áll Aszófő temploma is…
Egyetlen művészt bemutatni sem egyszerű, hát még egy egész közösséget.
Ahol több egyéniség alkot, az ecsetvonások nyomán az egyéni üzenetek vagy közössé válnak és
megerősödnek vagy egymástól eltérő irányt vesznek.
16 alkotó. 16 egyéniség. Különböző korosztályú és foglalkozású emberek.
Aszófői üzenetük azonban itt mégis eggyé válik és megerősödik: lássuk meg és tiszteljük
értékeinket, ezáltal is tegyünk a jövő nemzedékéért.
„Amióta világ a világ, s amióta ember az ember, éhezi és szomjazza az igazságot, vágyakozik a
fényre. Úton van. Honnan és hová?” – fogalmazta meg egyszer Richárd Atya költői kérdését.
Kívánom, kapjanak rá választ e képek láttán.”
-mb-

A kiállítás megtekinthető
Hétfőnként és péntekenként 8:00 – 10:00 óráig

Szent István király és az új kenyér ünnepe
Ünnepi megemlékezés a Dallamvilággal a Nyárbúcsúztató
rendezvényen augusztus 19 -én szombaton 17:00 órakor a Kultúrházban

ZENÉS NYÁRI ESTÉK
KETTŐS KERESZT - #
Vagy angolul # hashtag (ejtsd: hesteg). A mai fiatalok és nem fiatal, de Internet
használók ismerik ezt az angol szót. Ha ezt a jelet egy szó vagy szókapcsolat elé
tesszük, eljuthatunk vele különböző posztokba, adott témában. Könnyedén.
Világszerte.
Mi – aszófői kultúrát szeretők – csak hazai hírnévre és jó közösségre vágyunk, ezért
dogozunk, teszünk.
Ezért alkottuk meg azt a csodálatos estét az egykori Kövesden, a templomromnál,
melynek száznál is többen voltak tanúi, s ahol egy tehetséges aszófői kislány, Varga
Anna is bemutatkozhatott fuvolajátékával.
Az első „Kövesd a hangot” rendezvény július 22-én megdobogtatta a szíveket.
Londoni könnyedség – hirdette a plakát. Lívia és Zsolt pedig olyan hangulatot hozott
el ének és zongoratudásával, mely még tovább fokozta a természet és a műemlék
szépségét.
J. Chr. Bach, Th. A. Arne, Clementi és Haydn műveit tolmácsolták – virtuózan.
Ezután, ha megjelenik egy kép a kövesdi rendezvényről és még # is áll előtte, több
esélyünk lesz megjelenni bárhol. A keresőben mást is jelentünk majd, mint egy kis
falu a Balaton közelségében. Vagyis a kettős kereszt az Interneten segít, hogy több és
új ember jusson el hozzánk.
Később valószínűleg a hirdetéseinkben is fogjuk a #kovesdahangot szót használni.
Így, ékezet nélkül, egybe írva. Mert eggyé kovácsolt és így érhető el a tartalom.
Ugye érdemes volt?
-mbKülön köszönet Csopak Önkormányzatának, Egri Ernőnek, Kovács Péternek és
Varga Zoltánnak a technikai segítségért, hogy az előadás méltó színpadot
kaphatott.

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

Horváth Melinda, Ferenczi Edit és
Vasvári Tamás hegedű - és zongoraművészek koncertjét láthatta a
közönség
szombaton
este
a
Kultúrházban. Bartók Béla művei
mellett
igazi
különlegességeket
hallgathatott a közönség. Massenet,
Paganini, Sarasate zenéi csendültek fel
majd Bruch hegedűversenyével zárult
a nyár esti koncert.
a szerk.
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Szemétszállítás
pénteken!

