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A László napi búcsú eseményei
A Tihanyi Bencés Apátság
kórusa Varró Krisztina karnagy
vezetésével 2018. június 24 - én
lélekemelő koncertet adott az
aszófői templomban Szent László
közelgő ünnepének tiszteletére. A
kórus 23 éve énekel együtt
változó tagokkal. Az énekkar
elsősorban liturgikus szolgálatot
lát el, nem fellépő koncert kórus,
mégis a nyitottság, a műfaji
sokszínűség és az ökumenizmus
jellemzi.
folyt. a 3. oldalon

Heiling Zoltán fotói az Aszófői Vigasságokról

Műsoruk
G.F.Händel: Adoramus te
Ismeretlen szerző: Jézusunkortodox esti himnusz
R.E.Shram: Emmanuel
A.Part.: Bogorodice devo
M.Frisina: Anima Christi
E.Elgar: Hálás szívvel áldunk
E.Esenvalds: O salutaris hostia
O.Gleilo: Ubi caritas
P.Drennan: Gospel magnificat
J.Rutter: Ároni áldás
V.Johnson: Bonse Aba

Fesztiválhangulat Aszófőn
Az elmúlt hét végén rendezte Aszófő Község Önkormányzata a
Kulturális Alapítvánnyal közösen az „Aszófői Vigasságok”- at.
Az idén is változatos programok mellett élvezhette a szépszámú
közönség a bográcsokban főtt különlegességeket, óriási nyársakon sült
csirkéket. A szervezők igyekeztek minden korosztály számára
szórakoztató előadásokat találni. A gyerekek körében nagy sikere volt
a Buborék együttes interaktív szórakoztató műsorának, a Gyerkőc népi
játszóháznak, ahol nagyszüleink fajátékait, óriás malmot és amőbát is
kipróbálhattak. A kis füredi tornászok (rg+Torna Klub) ügyességüket
bizonyították a színpadon.
Ismerősként köszöntötte a közönség a Dallamvilág Musicalcsoportot,
akik segítségével körbeutazhattuk a földet.
A hagyományőrzés kimagasló példája a városlődi Pergő Rozmaring
néptánc együttes műsora volt, akik főként német nemzetiségi
táncaikkal adtak ízelítőt magas szintű tudásukból.
Az országosan elismert Győri Ütőegyüttes kimeríthetetlen ötletekkel
igyekezett az aszófőiekkel is megismertetni az ütős hangszereket. Az
igen fogékony közönséget még táncba is sikerült vinni.
Mintegy szerves folytatásaként a világ különböző tájairól származó
táncos – zenés programoknak, zárásként lépett színpadra a „3Coyotes”
mexikói zenekar. Tagjai Mexikó különböző részeiről, különböző zenei
háttérrel érkeztek Magyarországra több évvel ezelőtt. Tradicionális
mexikói mariachi stílusban játszanak, kiegészítve néhány modern
latin-amerikai dallammal. Fergeteges játékuk, hangszeres - és
énektudásuk, vidámságuk teljesen elvarázsolta a közönséget. A távoli
tájról hozott jókedv, ritmus és lüktetés igazán teljessé tette az estét.
Aki pedig nem táncolt eleget a latin- amerikai ritmusokra, folytathatta
az utcabálban.
Ne feledjük, Szent- Lászlókor Aszófőn jövőre is van vigasság, kor és
stílus nem számít, mindenkinek jut szórakoztató program!
Markó Beáta

Középkori muzsika a Romtemplomnál
Aszófő Község Kulturális Alapítványa immár
második éve szervezi a „Kövesd a hangot” zenés
nyári rendezvényét a csodálatos természeti
adottságú aszófői (egykori Kövesd területén)
templomromnál, közvetlenül a balatoni nádas és a
csobogó Almás-forrás díszletében.
Az idei év első koncertjén az Anno Musica
régizene együttes adott koncertet a nagyszámú
érdeklődőnek július 8-án. Az együttes a
gyertyafényes
környezetben
a
középkori
zeneirodalom számos kiváló darabját mutatta be,
miközben gondolatban beutazhattuk Európát. A
műsorukban olyan szerzők művei szerepeltek, mint
Guillaume de Machault, Debreczeni Szappanos
János,X. Bölcs Alfonz.

A legtöbb szerző azonban anonymus, játszottak a Londoni kéziratból és számos egyéb középkori
kódexből, valamint különböző népek régi stílusú népzenéjét is feldolgozták. A koncert végén a
házigazda alapítvány vendéglátása során lehetőség nyílott a kiváló hangszeres tudású fiatalokkal
személyesen is ismeretséget kötni.
A következő koncert augusztus 10-én 19 órakor kerül megrendezésre, ahol mások mellett helyi
fiataljaink – Nagy Natália és Varga Anna – is fellépnek. Szeretettel várjuk Önöket!
Markó Beáta

folytatás az első oldalról
A kórustagok nagy része tihanyi, de az utóbbi években a környékbeli településekről is érkeztek
énekelni szerető és tudó emberek (két aszófői tagja is van a kórusnak Fodor Erika és Kovácsné
Fodor Veronika). Sokan képzett zenészek, énektanárok, de vannak olyanok is, akik „csupán”
énekelni szerető laikusok, mégis a kórus együtt olyan hangzást nyújt, ami méltóvá teszi arra,
hogy a templomi szolgálat mellett koncerteket is adjon és immár negyedik cd-albumát is kiadja.
A kórust ezen az estén is, mint már oly sokszor, Küronya Veronika kísérte zongorán és
orgonán. Szólisták voltak Rábaközi Rita, Somosné Farkas Edina, Somos Zoltán és Tátrai
Eszter.
A műfaji sokszínűséget bizonyítja, hogy a koncerten elhangzottak klasszikus egyházzenei
művek, ugyanakkor felcsendültek kortárs darabok is. Hallhattunk északi zeneszerzőktől
csodálatos hangzású kortárs műveket, de a közönséget talán a legjobban az afro-amerikai
egyházi művek ragadták el, amelyek közül az egyik bemba nyelven hangzott fel, a másik egy
angol nyelvű gospel volt. A ráadásban pedig szintén egy afro-amerikai spirituálé varázsolta el a
hallgatóságot.
Az előadás után a nyugdíjas klub megvendégelte a kórust és a falubelieket. Köszönet minden
közreműködőnek, borásznak és háziasszonynak, akik termékeikkel hozzájárultak az est
sikeréhez. A visszajelzések sok örömet okoztak az előadóknak és vendéglátóknak egyaránt.
Fodor Erika

FORGALMIREND VÁLTOZÁS!
Felfestésre került az új forgalmi rend. Kérjük ne a régi megszokás szerint közlekedjenek!
BÜSZKÉK VAGYUNK A FIATALOKRA
A balatonfüredi iskolákban éves munkájuk alapján az aszófői diákok közül a következők értek
el kimagasló eredményt:
Eötvös Loránd Általános Iskola diákjai:
Nix Attila, Petróczi Lili, Kovács Lilianna, Sigmond Soma, Sigmond Sára, Rauch Szilárd
Radnóti Miklós Általános Iskola diákjai:
Ormos-Székely Benett, Papp Brendon Nataniel, Török Ábel, Alipour Aysza, Szabó Regina,
Szabó Levente, Varga Anna
Az elért szép eredményekhez gratulálunk.
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SZÜNETEL.

KÖZÉRDEKŰ
INFORMÁCIÓK
Orvosi rendelés:
H és P: 8:00 –
9:00
SZ: 15:00 – 16:00
Nővér
telefonszáma:
06/70 410 8395

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.

Kirándulás az
Országházba!
Aszófő Község
Önkormányzata
kirándulást szervez
az ősz folyamán az
Országház
meglátogatására.
Ehhez szeretnénk
felmérni az
igényeket. Várjuk
az érdeklődők
jelentkezését
augusztus 15-ig.
Bővebb információ:
06-87/445-081
telefonszámon,
vagy az
aszofo@aszofo.hu
e-mail címen lehet.
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Könyvtári
nyitvatartás:
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
péntek!

