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Kedves Olvasók!
Egy újabb mozgalmas nyár előtt állunk. Számos kulturális 

programmal, új kiállításokkal, színházi estekkel, a mára hagyo-

mánnyá vált fogathajtó versenyekkel, koncertekkel, gyermek-

programokkal, közösségi ünnepekkel várjuk az itt élőket, a 

visszatérő és új vendégeinket. 

A dolgos hétköznapok mellett kellemes, pihenéssel és élmé-

nyekkel teli nyári hónapokat kívánunk Önöknek: 

Takács József és Antal János polgármesterek 
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Balatonszemesen ez alkalommal a Színész-
király 25 grafikáját láthatja a nagyközönség, 
melyek a műtermi vázlatok-, az épülettervek,- 
és tájképek által tükrözik Latinovits összetett 
személyiségét. A képzőművészeti alkotások-
ban is megnyilvánul a belső fegyelem, a kvali-
tás keresése, annak megőrzésére való törekvés. 

A megfigyelés, a tiszta gondolkodás, az átélés 
és az ábrázolási módok sokféleségének képes-
sége az alkotó ember sajátja, s ezek az attitűdök 
a képek bizonysága szerint a színész műegye-
temi tanulmányai alatt is érzékelhetőek voltak.

1323 körül Raholczay Jakab fia, Lökös mes-
ter jelentős adományokat tett a remeték 
számára, ami lehetővé tette a Mindszen-
tekről nevezett kolostor megalapítását. Az 
alapítás korában a kolostor a közeli Tele-
ki faluhoz tartozott. A kolostor fennállása 
idején kiterjedt gazdálkodást folytatott, 
ami elsősorban mezőgazdasági tevékeny-
ség volt és kisebb halgazdaságot működ-
tettek, amelynek léte a XVI. század köze-
péig nyomon követhető.

1543. év nyarán érte az első török pusz-
títás a kolostort, majd az 1555. évi had-
járat nyomán teljesen megszűnt a kolos-
tori élet.

Az 1740-es években még könnyen kija-
vítható romokról árulkodnak az írások, de 
a helyreállítás elmaradt.

1786-ban II. József a Pálos Rend eltör-
léséről szóló rendelete kivette az egyko-
ri mindszenti kolostor birtokainak keze-
lését a pálosok kezéből. A rend megszű-
nése után a kolostor területét Szemeshez 
kapcsolták.

A XIX-XX. század folyamán a Hunyady 
grófok a kolostor tégláit elhordatták rész-
ben a szemesi uradalmi építkezéshez, de 
többségében a szóládi római katolikus plé-
bánia építéséhez használták fel. Az egy-
kori kolostor alapfalainak feltárt részei: 
templom sekrestye bejárat átjáró a belső 
térbe munkaszoba belső szoba belső udvar 
a kerengővel A kolostortól déli irányban a 
remetelakások és a gazdasági épületek 
helyezkedtek el. Az egykori építmények 
utolsó látható eleme a forrásfoglalás volt.

LATINOVITS GRAFIKÁI
Latinovits Zoltán rajzai kuriózumot jelentenek a színészi hagyatékban.

Az időszaki kiállítás július 29-ig látogatható 
az intézmény nyitvatartási idejében.
Az összesen 110 rajzból álló kollekció az 
Országos Színháztörténeti Múzeum és Inté-
zet (Budapest) gyűjteménye.

Mindszent kolostor

Forrás: Bátor Péter Botond
Pálos Rendi Tartományfőnök
Guzsik Tamás - Fehérváry Rudolf: 
A pálos rend építészeti emlékei 
a középkori Magyarországon (összefoglaló 
és katalógus) BME soksz. 1979.
Reőthy Ferenc - Stirling János: 
Szemes - Tanulmányok Balatonszemes 
múltjáról és jelenéről, 
Balatonszemes, 1990.
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Ezzel a két szóval summázták 
érzéseiket és jókedvüket a 2015. 
évi szezonnyitó falunap és Civil 

Főzőverseny résztvevői a 2015. júni-
us 19.-én a kistói rendezvény köz-
pontnál.

A rendezvényen a község apraja 
nagyja megjelent és végigkóstolhatta 
a 11 főző csapat remekműveit.

Különösen nagy sikert aratott az 
óvoda, a „szende szüzek” csapata, de 
a régi barátok és az Önkormányzat 
csapata által készített finomságok is 
gyorsan elfogytak a megjelent több 
száz fős látogató kóstolgatásával.

A jelenlévők közfelkiáltással szavaz-
ták meg a legjobbnak minősített csa-
patokat. Az igen szoros verseny és 
a jókedv azt bizonyította, hogy az 
értékes pénzjutalom és nyeremé-
nyek mellett mindenki nyertesnek 
érezhette magát. A tavalyi év során 
Takács József polgármester úr által 
életre hívott hagyományteremtő ren-
dezvény immár második alkalom-
mal bizonyította be, hogy a szemesen 
élő és oda látogató emberek képesek 
összefogni és tenni egymásért. Átütő 
erővel jelent meg az a jókedv, mulat-
ság és egymás tisztelete és szeretete, 
ami nemcsak a kondérok és bográ-
csok körül volt szinte tapintható, de a 
sok mosoly és baráti beszélgetés méltó 
alkalmat teremtett ismét arra, hogy 
Balatonszemes lakosai és az itt nyara-
lók kifejezzék egybetartozásukat.

A rendezvény sajátos és úttörő szín-
foltja volt, az első alkalommal meg-
rendezett „hordó szónok verseny” ami 
a nagy múltú angol hagyomány derűs 
és bolondos hazai formáját varázsolta 
a résztvevők elé.

Megható volt látni, hogy az igazán 
kicsiktől a nagyobbacska fiatal sze-
mesi ifjúságon át, az itt született és 
közmegbecsülést élvező lakosokon 
keresztül, a szemesen nyaraló iskola-

igazgatón át sorra álltak fel a hordóra 
és énekkel, vagy néhány szóval közö-
sen fogalmazták meg érzéseiket. 

A felszólalók közül volt, aki három 
szóval fejezte ki életszemléletét akkor, 
amikor azt „kiabálta a világba” hogy 
jó itt lenni. Volt olyan, aki még ennél 
is tömörebben két szóval üzent 
mindannyiunknak, amikor szónok-
latként két szót mondott: IMÁDLAK 
SZEMES.

Ez az igazán nemes érzelmeket 
kiváltó újszerű rendezvény bizonyára 
folytatásra talál majd a jövőben.

A hordószónok versenyen részt vevő 
személyek mindegyike értékes üdülé-
si lehetőséget, hétvégét nyertek. A ver-
seny győztese Juhász Kitti lett, aki a fel-
nőtt korú „szónokok” mellett a legara-
nyosabb „kis szónok” címet is bizonyára 
megkapta azzal a bátor énekléssel, amit 
előadott a sok száz érdeklődő előtt.

A mozgalmas és izgalmas délutánt 
kellemes esti utcabál zárta, amire min-
den bizonnyal sokáig emlékezni fog-
nak a rendezvényen részt vevő szeme-
siek és itt nyaraló vendégek. Az igazi 
nyári hangulat idéző szezon nyitó 
rendezvényt még a nyáron számos 
kiváló program fog követni.

A nyári estékre számos eseményt 
kínálunk vendégeinknek, hogy a bala-
toni nyaralás feledhetetlen szemesi 
élményekkel is gazdagodjon! A Zene-
pavilonnál megszokott módon hétvé-
géről hétvégére zenés estekkel várjuk 
a nyaralókat: élőzene és retroDJ, tánc-
csődületek és gyermekműsorok sora-
koznak a naptárunkban.

Egy újabb igazi Balatoni nyár előtt 
állunk.

Kövessék programjainkat a művelődési 
ház honlapján: www.szemesimuvhaz.hu 

címen, és látogassák rendszeresen  
az intézmény közösségi oldalát is:  

www.facebook.com/szemesimuvhaz.

IMÁDLAK SZEMES!
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2012. augusztus 18.-án P. Bátor Péter Botond 
pálos rendi tartományfőnök avatta fel Bala-
tonszemes területén azt a kegyhelyet, ami az 
egykori pálos kolostor emlékét őrzi. 

Az erdei kegyhely kialakítását az Ordoszi Napsu-
gár Alapítvány kezdeményezte, még 2010-ben.
Ezt követően számos kiváló ember összefo-

gásával 2014-ben egy kulturális nagyberuhá-
zás kezdődött el ami Magyarországon manap-
ság ritka dolog. Az egykori kolostor maradvá-
nyinak feltárására egy tervásatás indult. A tele-
pülés önkormányzata a Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem Régészeti Tanszéke, illetve a Civil Régé-
szeti Alap összefogásával megkezdődött Bala-
tonszemes határában a pálos kolostor Mind-
szent egyházának régészeti feltárása. Az egyet-
len magyar alapítású szerzetesrend építésze-
ti örökségének kiemelten fontos darabja, mely-
nek kutatása rengeteg információt ad mind a 

település, mint pedig a tudomány számára. Az 
ásatás során kinyert adatok mind történelmileg, 
mind egyháztörténetileg kiemelt jelentőségűek. 
A Mindszent-kolostor volt az egyik, - méghoz-
zá igen jelentős - pálos terület. Annak idején a 
kolostor területileg Telekihez tartozott, de önálló 
birtokkal, halastavakkal rendelkezett, területén 
gazdálkodást folytattak. A XIX-XX. század folya-
mán a nagy templom tégláit az évek során már 
a Hunyadiak idején elhordták és beépítették pél-
dául a szemesi magtárépületbe, vagy az uradal-
mi építkezéshez, de többségében a szóládi római 
katolikus plébánia építéséhez használták fel. 
Ez év június 19.-én az eddigi összefogás ered-

ményeként állandó Pálos kiállítás nyílt a szeme-
si magtár épületében. A Balatonszemesi Önkor-
mányzat, a Pálos Rend és a Civil Régészeti Alap 
együttműködését rögzítő megállapodást Takács 
József polgármester úr írta alá, ezzel megteremt-
ve annak a lehetőségét, hogy a jövőben egy

07.02. 18.00  Legszebb kincs a barátság / meseszínház művelődési ház /  
 belépő: gyerek: 500,-Ft; felnőtt: 1000,- Ft;
07. 10. 18.00  Joós Tamás zenés interaktív gyermekműsora *
07.24. 18.00  „Megy a vonat” Hangoló Zenés Gyermekszínház *
07.30. 18.00  Mese Mátyás Királyról / gyermekszínház / művelődési ház /
 belépő: gyerek: 500,-Ft; felnőtt: 1000,- Ft;
08.07. 18.00   „Gyerekzenekar” interaktív koncert * / művelődési ház 
08.13. 18.00  A HOLLÓ EGYÜTTES Vándormuzsikusok című gyermekkoncertje  
 / művelődési ház/  belépő: gyerek 500,- Ft felnőtt: 1000,- Ft
08.21. 18.00  „Gyerekzenekar” interaktív koncert* 
08.22. 10.00  Mazsola bábszínház / művelődési ház / belépő: 1800,- Ft

a *-gal jelölt programok ingyenesek, a Zenepavilonnál  kerülnek megrendezésre / esőhelyszín: művelődési ház

STRANDI ANIMÁCIÓ és STRANDKÖNYVTÁR
Július 03. - augusztus 15. között pénteken és szombaton 15.00-17.00 között a Berzsenyi utcai stran-
don Az animációs programok rossz idő esetén a művelődési házban kerülnek megrendezésre!

GyErMEKproGrAMoK
A nyár során legkisebbeknek minden hétre kínálunk valami izgalmas 
programot. Gyermekszínházi előadások és interaktív koncertek várják 
a gyermekeket Balatonszemesen július 2-tól augusztus 22-ig.

pálos kegyhely és pálos kiállítás balatonszemesen
Takács József Polgármester úr a kiállítás meg-

nyitóján elmondta, hogy „Célunk egy zarán-
dok-túraútvonal kialakítása, - minden lehetsé-
ges pályázat kihasználásával - több települést 
összekötni. Itt is az összefogás a kulcsszó, 5 
település közös munkája építi azt a túra 
és kerékpár útvonalat, ami a múlt emlékein 
keresztül a jelenben összeköt minket.”
A Balaton déli partján egyre több olyan értékkel 

életre, ami méltán érdemli ki a nyaralók, turisták 
figyelmét is.
A Latinovits Múzeum és a Postamúzeum mellett 

Balatonszemes ez év június 20-tól egy új kiállí-
tással gyarapodott.
A török uralom, a Habsburg politika és a kom-

munizmus egyházellenes erői által elpusztí-
tott és a lengyelországi Chestochowa kolostorá-
ban menedéket lelő rend az elmúlt évtizedek-
ben újjászületett hazánkban. A most megnyílt 
kiállítás egy újabb mérföldköve annak, hogy az 
egyetlen magyar alapítású szerzetesrend értékeit 
és őseink hagyományait, vallási nézeteit utódaink 
számára is megőrizzük.
A kiállítás minden évben szezonkezdettől az 

őszi szezonzárásig látogatható a Balatonszemesi 
Bujdosó Magtárban (8636 Balatonszemes, Gár-
donyi u. 2.).
Az erdei kegyhely természetvédelmi okokból 

július 1-től december 31-ig látogatható.

balatoni  nyár  2015
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június 26. péntek: 1705 jazztrió 
(Kaltenecker Zsolt - billentyűs hangszerek, Piri Béla – 
nagybőgő, Dés András - ütőhangszerek)
.........................................................................................................................................

július 03. péntek: Egri János Jr. Quartet 
(Egri János Jr. ének, Oláh Tzumo Árpád - zongora, 
Egri János nagybőgő, Lakatos Pecek András - dob)
.........................................................................................................................................

július 10. péntek: Kozma Orsi Quartet 
(Kozma Orsi - ének, Cseke Gábor-zongora, billentyűs 
hangszerek, Hárs Viktor-bőgő, basszusgitár , bariton-
gitár, vokál, Pusztai Csaba-dobok, ütőhangszerek)
.........................................................................................................................................

július 17. péntek: Budapest Jazz Orchestra 
tanári koncert (Kollmann Gábor - alt szaxofon, 
Schreck Ferenc - harsona, Birta Miklós - gitár, Hárs 
Viktor - bőgő, basszusgitár)
.........................................................................................................................................

július 24. péntek: Juhász Márton Euro-
African Playground (Cheikh Ibrahima Fall - ének, 
Ávéd János - szaxofon, Fenyvesi Márton - gitár, Gott-
hárd Mihály - gitár, ifj. Tóth Pisti - gitár, Tálas Áron - 
Fender Rhodes, Kiss Benedek - basszusgitár, Mogyo-
ró Kornél - ütőhangszerek, Juhász Márton - dob)
.........................................................................................................................................

július 31. péntek: Balázs Elemér Group / ¹ 15 évº
(Szőke Nikoletta ének, Szakonyi Milán - ének, Balázs 
József - zongora, Oláh Szabolcs - gitár, Lakatos-Pecek 
Krisztián - nagybőgő, Czibere József - ütőhangsze-
rek, Balázs Elemér - dob)
.........................................................................................................................................

augusztus 07. péntek: Trió Midnight / ¹ 25 évº
(Oláh Kálmán - zongora, Egri János - nagybőgő, Ba-
lázs Elemér - dob) / A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN KERÜL 
MEGRENDEZÉSRE!

augusztus 14. péntek: Premetz-Gyárfás-Weisz 
Trió (Gyárfás István - gitár, Premetz Mátyás - Ham-
mond orgona, Weisz Gábor - tenorszaxofon)
.........................................................................................................................................

augusztus 21. péntek: Creative B trió 
(Balázs József – zongora, Berkes Balázs - nagybőgő, 
Balázs Elemér - dob)

A program megvalósulását a Nemzeti Kulturális Alap támogatja!
 Helyszín: Postamúzeum Kert - Balatonszemes, Bajcsy-Zsilinszky utca 46. esőhelyszín: Művelődési Ház (Szabadság utca 1.) 

kezdés: 19.30 óra, belépő: 14 év felett 1000,- Ft / fő Bérlet elővásárlással: 7000,- Ft; 4 alkalomra: 3500-Ft;

JAZZudvAr
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07.01. „Sláger és improvizáció a klasszikus zenében” Pálúr 
János orgonakoncertje
07.08. Sotto Voce énekegyüttes koncertje
07.15. Térségi zenetanári koncert
07.22. Straub Tamás gitártriója
07.29. Vedres Csaba (orgona) és Vedres Péter (fagott) duó 
koncertje
08.05. Budapesti Hegedű-Hárfa Duó koncertje: Földesi 
Lajos hegedű, Kocsis Andrea hárfa
08.15. VÁNDOR VOKÁL énekegyüttes Farkas Tünde, Izsák 
Kata, Szluka Judit Boldogasszony Anyánk című koncertje
08.19. Bujtor Balázs Kvartett

06. 05.  20.30 Alfa Rómeó és Júlia (1968) helyszín: múzeum
06.06.  20.30 Fotó Háber (1963) helyszín: múzeum
 06.20.  21.00 Volt egyszer egy család (1972) helyszín: múzeum
06.20.  23.00 Pendragon legenda (1974) helyszín: múzeum
07. 02.  21.00 Karambol (1964) helyszín: múzeum
07.09.  21.30 És akkor a pasas… (1966) helyszín: múzeum
07.23.  21.30 Hazai pálya (1968) helyszín: múzeum
07.30.  21.00 Az Alvilág professzora (1969) helyszín: múzeum
08.06.  21.30 Az örökös (1969) helyszín: múzeum
08. 13.  21.00 Isten hozta Őrnagy úr! (1969) helyszín: múzeum
08. 14.  21.30 Az oroszlán ugrani készül (1969) helyszín: művelődési ház
08. 15.  18.00 Csak semmi pánik! (1982) helyszín: művelődési ház
08.15.  20.00 Szép Leányok ne sírjatok (1970) helyszín: művelődési ház
08.16.  10.00 A Pogány madonna (1980) helyszín: művelődési ház

Felhívjuk kedves vendégeink figyelmét, hogy a múzeumi vetítő-tér befogadóképes-
sége korlátozott, maximum 20 fő fogadására alkalmas. A filmvetítések előtt 30 perc-
cel nyitjuk ki a múzeumot, melynek kedvezményes belépőjegye a múzeum-mozi 
alkalmával 350,- Ft.

MÚZEUMMÚZEUM

LATINOVITS ZOLTÁN és BUJTOR ISTVÁN EMLÉKÉRE 
Kaland, humor, romantika, irónia és a magyar 
krimi hőskorszakának pillanatai... páratlan sze-
repek és páratlan szereposztások, megismétel-
hetetlen történetek. 

Komolyzenei koncertek 
a balatonszemesi Katolikus templomban

A hangversenyek 18.00 órakor kezdődnek / belépő: 990,- Ft / 14 év alattiaknak ingyenes

balatoni  nyár  2015

Felhívjuk kedves vendégeink figyelmét, hogy a múzeumi vetítő-tér befogadóképes-
sége korlátozott, maximum 20 fő fogadására alkalmas. A filmvetítések előtt 30 perc-
cel nyitjuk ki a múzeumot, melynek kedvezményes belépőjegye a múzeum-mozi 

M O Z I
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színház
06.27. 19.00  S. Ö. R. (Shakes-
peare Összes Rövidítve) a 
kaposvári Csiky Gergely színház 
vendégelőadása /művelődési 
ház / belépő: 2000,- Ft 
08.15. 20.00 Molnár Ferenc: 
LILIOM A RÉV Színházi és Neve-
lési Társulat előadása / művelő-
dési ház / támogatójegy: 1000,- 
Ft / 500 Ft 
08.09. 20.00 Hotel Menthol 
musical / Roxinház /  művelő-
dési ház / belépő: 2000,- Ft

rendezvények
07.04. VIII. KETTESFOGATHAJTÓ 
VERSENY
07.15-19. SZEMESFESZT
08.07-09. ROCKPART
08.15. 10.00 VI. BUJTOR ISTVÁN 
FILMFESZTIVÁL
08.19-23 Balaton-NET 2015
08.20. 10.00 ÜNNEPI SZENTMISE / 
11.00 Díszpolgár avató
09.27. 13.00 SZÜRETI FELVONU-
LÁS és BÁL

Kezdés: 20.00 óra | Belépő: 1500,- Ft 

07.09. MAKSA Zoltán és FÜLÖP Viktor
07.23. SOMOGYI András és SZIKRA László
08.06. LORÁN Barnabás és ÜRMÖS Zsolt
08.19. VARGA Ferenc József és SZÉP Bence 

KIÁLLÍTÁS
LATINOVITS GRAFIKÁI 
06.05-07.29. / művelődési ház

A PÁLOS REND TÖRTÉNETE 
06.20-10.01. / MAGTÁR

FÁBIÁN LÁSZLÓ grafikái 
07.31-08.30. / művelődési ház

SZEMESI STAND Up ESTEK a művelődési házban

KÖNNYŰ

06. 25.  20.00 KÁVÉSZÜNET vers-koncert *
07. 02.  20.00 Bakos Kiss Gábor musical estje 
és Caramell koncert  * 
07.03.  18.30 Children of Distance és Szabyest koncert *
07. 04.  13.00 DAB country koncert a rendezvényparknál 
07. 11.  20.00 Déli Part Band koncert * 
07.25.  19.00 Szemesi blues-rock party: Állóvíz, Keserű Füst, 
Hard and Heavy koncertek * 
07.26.  20.00 ALAPI BAND koncert *
08.01.
19.30 Nyári bordal-és operett est
21.00 Kalovits DJ*
08.08.  19.30 MÉZ - ír zenei koncert - művelődési ház
08.15.  21.30 RETROPARTY * 
08.20. 
18.00  A LENGYELTÓTI FÚVÓSZENEKAR koncertje *
20.00  RUMBA CALLIENTE koncert *
08.21. 
20.00  Pótári József gitár estje 
22.00  Pély Barna „B the first trió” *
08.22. 
18.00  Serica világzenei koncert *
20.00  Budapest Ragtime Band *
21.50  UTCABÁL a PARTY Band-del  * 
* helyszín: Zenepavilon - esőhelyszín: művelődési ház

Balatonszemes évek óta változatos zenei programokkal várja az ideérkezőket hétvégente. Idén sem lesz más-
ként. Több helyszínen kínálunk sokféle könnyed koncertet, a popzenétől a világzenén át rockzenéig. 
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A fesztivál helyszíne Balatonszemes, 
ahol a hely baráti hangulata remek 
táptalaj, ha pedig ehhez még hoz-
závesszük a teljesen korrekt árakat 
és a külföldi bandákkal spékelt fel-
hozatalt, tényleg nem sok ellenkez-
ni valónk marad. A Magyar Tenger 
partján, az izzó nyári napokon, a hű-

sítő Balaton és a jéghideg csapolt 
sör társaságában újra közös szenve-
délyünknek, a rock, metal és 
hardcore zenének élhetünk.

Hogy mire számíthatunk 
az idei fesztiválon?
Kemény fémzene, megannyi stílus, 
a rajongott zenei fordulatok, a kü-
lönböző zenei áramlatok párhuza-
ma, ütközése és összeolvadása, az 
energiák felszabadulása és áradása. 
Karcos, zúzós és izmos zenei felho-
zatal, kegyetlenül őszinte dalszöve-
gek és elementáris energia.

A fesztivál egyik különlegessége a 
világ egyik legjobb rap-metal zene-
karának, a svéd Clawfinger-nek a 
fellépése! Az 1988-ban alakult ban-
da története egy kórházban kezdő-
dött: Erlend Ottem, Jocke Skog, Zak 
Tell és Bard Torstensson ápolókból 
lettek világhírű, egyedi zenei világot 
teremtő, kőkemény európai 

hardcore együttes. 
7 nagylemez és több mint 1000 
koncert és 10 millió elfogyasztott 
sör után érkeznek Balatonszemesre, 
hogy szókimondó és kemény stílu-
sukkal meghódítsák a közönséget.

Calcualting Infinity, Miss Machine 
– két cím, amely már elárulja ne-
künk, hogy a mathcore szülőatyja, 

RoCkpaRt 
Fesztivál 

a RoCkpaRt Fesztivál 
2013 óta egy Hazai 
RoCk, metál Fesztivál 
a palettán. a Ren-
dezvény nem titkolt 
Célja pedig, Hogy a 
Balaton paRtot au-
gusztus elején ellás-
sa jóFéle RoCk, metál 
és punk zenével, 
BátRan szemezgetve 
a Hazai és a külFöldi 
Banda kínálatBól.

augusztus 7-9.

balatoni  nyár  2015
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a the dillinger escape plan is tisz-
teletét teszi nálunk. A zenekar stílu-
sa a mai napig folyamatosan alakul, 
olyannyira, hogy ezt a műfajt már 
leginkább róluk kellene elnevezni. 
Vigyázat, a már élő legendának szá-
mító banda koncertje csak erős 
idegzetűeknek ajánlott, ugyanis a 
tagokat ritkán zavarják olyan apró-
ságok, mint a színpad, a kordon 
vagy az egyéb berendezési tárgyak.

A brit doom metal egyik koronázat-
lan királya és legegyedibb bandája, 
a my dying Bride hosszú évek után 
tér vissza hazánkba, hogy egy sú-
lyos és sötét hangulatú koncerttel, 
igazi fekete misével örvendeztesse 
meg a rajongókat! A csapat egyik 
erőssége, hogy élő koncerten még 
különlegesebb hangulatot teremte-
nek, mint az albumokon, a csillagos 
ég alatt őket hallgatni élőben ga-
rantált libabőrt eredményez.

A külföldi fellépő sor egyik legzúzó-
sabb buliját ígéri a kaliforni-
ai suicide silence. A deathcore 
egyik kiválósága, a death metal és 
metalcore stílust egyesítő csapat a 
fesztivál zárónapján lép majd a szín-
padra és garantáltan masszív agy-
darálást kapunk tőlük. 

Narancs-fekete arcfestés, energia-
robbanás, csatametál – a 

finn turisas a folk metal alapú ze-
néjét  power és szimfonikus metal 
elemekkel is keveri.. A zenekar ne-
vében egy finn mitológiai alakra, az 
Iko-Turso néven is ismert hadistenre 
ismerhetünk, ez is előre jelzi, hogy a 
koncerten békés andalgás kevéssé 
várható.

A külföldi sztárok mellett nagyon 
erős magyar fellépősorral is készül a 
fesztivál. A magyar rock zene kiváló-
ságai, legnépszerűbb bandái is fel-
lépnek a fesztiválon, tiszteletét teszi 
többek között a  tankcsapda, 
a Road és a depresszió is. Külön 
meg kell említeni a subscribe fellé-
pését, ugyanis a banda nyár végén 
ebben a felállásban pihenőre tér, így 
az egyik utolsó koncertjüket Bala-
tonszemesen adják. Mellettük a tel-
jesség igénye nélkül találkozhatunk 
még a 25 éves jubileumát ünnep-
lő Omen zenekarral, fellép a Hang-
súly díj legutóbbi díjazottjai közül 
az Ørdøg és az apey and the pea, a 
folk metal hazai képviselői közül 
a dalriada és a paddy & the Rats, 
az évről évre egyre sikeresebb tales 
of evening, és a sor még hosszasan 
folytatható.

Összesen közel 50 koncertet tom-
bolhatnak végig a kemény zenék ra-
jongói, a rock, metal és hardcore ze-
nei paletta kiválóságainak 
köszönhetően 3 napra Rock-paradi-
csommá válik Balatonszemes. A 
koncerteken megfáradt látogatók 
napközben a Balaton hűvös habjai 
között nyerhetnek felfrissülést, hogy 
az est leszálltával újult erővel vessék 
bele magukat a RockPart forgatagá-
ba! Metálfüggők és nem függők, 
rockzene rajongók, idén nyáron is 
irány a Magyar Tenger, irány a 
RockPart!

Kedvezményes (Early Bird) bérletek 
és napijegyek még március 31-ig 
9 900 és 4 500 forintért, április 1-től 
11 990, illetve 4 500 forintért elérhe-
tőek a Ticketportál hálózatán. (fo

rr
ás

: w
w

w
.ro

ck
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rt
.h

u)

RoCk, metal, Balaton...
RoCkpaRt ’15, 
augusztus 7-9. 
Balatonszemes!
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2015. július 15.
szerda  
KatoliKus templom
18.00 Zenetanári koncert 
(belépő 14 év felett: 990,- Ft)

latinovits Zoltán 
művelődési HáZ
19.30 Balatoni Mozaik VII. – 
csoportos kiállítás
(Adamcsek Ibolya, Dombi 
Gábor, Gulyás Boglárka,
Rajczi Zoltán, Rényi Krisztina, 
Szedleczky Rudolf, Szinte János, 
Vastag Éva) 
20.30 Parti Nagy Lajos: Ibusár – 
Nádasy Erika előadásában 

szemes
fesztivál

 
2015. július 16. 
csütörtök
nyitniKéK Óvoda
16.00 Az ördög kilenc kérdése - 
Ládafia Bábszínház bábelőadása
Zenepavilon
19.00 Fesztivál ünnepélyes 
megnyitója - Takács József 
polgármester
19.05 Járai Márk
19.45 Ocho Macho 
vigadÓ
21.20 Művészet a Vigadóban – a 
dunaharaszti pART 3 kiállítása
Bognár Gábor hangszer kiállítása
Közreműködik a Balogh Janka 
Mozgásműhely

21.30 Sárik Péter&Berki Tamás duo
22.30 Horváth Misi & Fekete Jenő – 
blues legendák

2015. július 17.
péntek
vigadÓ
08.00 Testébresztő jóga 
12.00-14.00 Fókatelep-zenés szieszta
18.00 MeloDisztik duo
19.00 Szárnyaszegett életrajzok – 
kacagtatóan keserű kortárs abszurdok
20.00 Szeder
21.30 Szabó Benedek és a Galaxisok
24.00 Bakelit lemezes levezetés
Zenepavilon
19.15 Heted7 zenekar
20.30 Honeybeast
22.00 Rákász disco 
postamúZeum Kert 
19.30 JAZZudvar: Budapest Jazz 
Orchestra tanári koncert (belépő: 14 
év felett 1000,- Ft)

balatoni  nyár  2015
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oktatás

2015. július 18.
szombat
sportpálya 
melletti parK
10.00  Belvárosi Betyárok - gyerek 
koncert
11.00 BABOLDA játszóház
10.00-14.00 Főzőverseny
közreműködik: Paracitera zenekar, 
Visontai népdalkör
13.00 Kocsonya Kálmán 
könyvbemutatója
Zenepavilon
19.00 I love musical – Páder Petra, 
Kátai István
19.30  Ivan&the Parazol
20.45  Run Over Dogs 
rendeZvényparK
18.00 Lovas birkózás a vízben
vigadÓ
08.00  Testébresztő jóga 
12.00-14.00 Fókatelep-zenés szieszta
18.30 Vers-színpad

20.00 Lány a Liftben - koncert
21.15 Colombre Band
22.30 Jazzomina
leander Kert
20.00 Beta Block Blues Band
rÓZsaparK
22.00 Trio Cocktail - utcabál

2015. július 19. 
vasárnap 
vigadÓ
08.00 Testébresztő jóga 
11.00  Bornai-Rákos: Mumus 
(zenés mesemusical) – Budaörsi 
Diákszínpad
12.00-14.00 Fókatelep – zenés 
szieszta
19.00 Kodachrome duo - Jobbágy 
Bence és Méhes Adrián, a legjobb 
Simon & Garfunkel cover duo
22.30 „Anno Mókus disco” - fesztivál 
zárás Kalovits Istvánnal

Zenepavilon
19.00 STU33
20.00 Margaret Island
21.00 Firkin 

Kísérő programok:
szombaton ingyen ölelés!
péntektől kisvonatos városnézés
Kézműves vásár a Rózsaparkban: 
vesszőkosaras körhinta, íjásztatás, 
kézműves foglalkozások, kemencés 
lángos, kürtős kalács, bor- és 
pálinkakóstolás
a Vigadóban: Képregény rajzoló 
tábor, Gardon bisztró – Kultúrpart 
csoport, ÖKO kreatív alkotóműhely 
gyerekeknek, kávéház, bakelit 
lemezes szieszta

A fesztivál háziasszonyai: 
Szórádi Erika és Komáromi 
Kriszta

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
www.szemesfeszt.hu
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A Balatonszemesi
Fürdőegyesület

nyári programjai 2015.
Június:

06.27. 16:00-23:00 – Szezonnyitó bográcsozás 
– Jótékonysági gyűjtés a faültetésre;  Helyszín: 

Bagolyvár utca 8.

Július:
07.04. 9.00 óra – Jótékonysági Futóverseny  a Bánk 

bán utcában
07.17.-07.18. –Bridge-verseny az élményfürdő 
előtti strandon a kivetítőnél. Pénteken 17:00-20:30-
ig, szombaton 9:00-13:00-ig kerül megrendezésre. 

(Jelentkezés: Hergár Jenőnénél a 06-30-999-1845-ös 
számon; Nevezési határidő: 2015. július 10-ig; Nevezési 

díj: páronként 2.000 Ft) 
07.18. 9:00 óra – Tájékozódási futóverseny iskolás 

gyermekeknek, családoknak kis gyermekekkel is! 
Helyszín: később közöljük 

07.18. (időpont egyeztetés alatt) – Üdülőhelyi fórum 
az Önkormányzat szervezésében – Helyszín: Latinovits 

Zoltán Művelődési Ház
07.25. 19:00 óra – Rajzverseny gyerekeknek 

az élményfürdő melletti színpadnál

Augusztus:
08.07-08.09. Strandröplabda Bajnokság a „Pléh 
büfénél” a Fürdőegyesület támogatásával (férfi -, női- 
vegyes páros) – jelentkezés Buday Zsófi nál (06-30-

577-4211) illetve a http://www.szemesopen.buday.hu  
honlapon.

08.08. 10:00 óra: Fürdőegyesületi éves közgyűlés;
Helyszín: Latinovits Zoltán Művelődési Ház, földszinti 

kisterem
08.22. 9:00 óra - Bolhapiac - Rózsaparkban

08.20. Hunyady-díj átadás a 10.00 órai mise után.
Kérjük, hogy a Hunyadi díjra általatok jelölni 

kívánt személy nevét a csapodi.d@gmail.hu email 
címre juttassátok el legkésőbb 2015. augusztus 

10.-ig.
08.20. 17:00 óra A Fürdőegyesület alapításának 100 

éves emlékére készített emlékmű megkoszorúzása a 
Kikötőben.

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Tisztelettel meghívjuk
 Önt és kedves családját, 

a 2015. július 04-én, szombaton megrendezésre kerülő SZLV
VIII. Amatőr Kettesfogathajtó Versenyre.

A verseny programja:
 8.00-9.00-ig Fogatok érkezése és nevezések.
 9.30 Pályabemutató
 10.00 Ünnepélyes Megnyitó
 10.10 -13.00: AKADÁLYHAJTÁS
 13.00 -14.00: Ebédszünet (büfé lehetőség)
 13.00: a DAB Country zenekar műsora
 14.00 -16.00-ig:  VADÁSZHAJTÁS
 16.00 Eredményhirdetés, Díjkiosztás
 16.30 Karusszel

(Résztvevőktől függően az időpontok változhatnak.)
Balatonszemes Község Önkormányzatának nevében: 

Takács József, polgármester
 Rendező Egyesület: Siófoki Lovas Egyesület
Szervező: Latinovits Zoltán Művelődési Ház

Felhívás: 
Amatőr Kettesfogathajtó verseny 

BALATONŐSZÖDÖN  
2015. július 19-én.
Szeretettel várjuk 

kedves vendégeinket!

l a p z á R ta  U t á n  é R k e z e t t !
Eredményesen zárult a Reich Károly Általános 
Iskola igazgató posztjára kiírt pályázat.
Örömmel értesítjük az olvasókat, hogy iskolánk 
intézményvezetőjének  ismételten Boór Miklós 
igazgató urat választották meg.
Munkájához sok sikert és jó egészséget kívánunk!

balatoni  nyár  2015
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KALENDÁRIUM
Nagyboldogasszony
Augusztus 15-e Mária 
mennybevitele, magyar 
nevén Nagyboldogasz-
szony, Nagyasszony napja 
(vö. Kisasszony napjával), 
egyben Magyarország 
Mária oltalmába ajánlá-
sának emlékünnepe (ez 
utóbbit Magyarok Nagy-
asszonya néven az 1896. 
évi millennium óta októ-
ber 8-án külön ünnep-
ként üli meg a katolikus 
magyarság). Ezért, meg 

azért is, mert az ünnep 
nyolcadába Szent István 
napja is beleesik – nem 
beszélve arról, hogy az 
aratás után végre a falusi 
nép szusszanhatott egyet 
–, ez volt a magyar egy-
házi év egyik nagy ünnepi 
időszaka.
A krónikus hagyomány 
Szent Gellért püspök érde-
mének tudja be, hogy 
Jézus anyja magyar földön 
a „Boldogasszony” nevet 
kapta. A kutatók többsége 
megegyezik abban, hogy 

MÁRIA NAPI BÚCSÚ 
BALATONŐSZÖDÖN

a velencei Gellért képvisel-
te idegen egyház az ősval-
lásunk istenasszonya iránti 
hódolatot aknázta ki ezzel 
a gesztussal a keresztény 
eszmék gyorsabb elfo-
gadtatása érdekében. Azt 
azonban, hogy első kirá-
lyunk ajánlotta volna orszá-
gát az égi királynő oltalmá-
ba, amint az a köztudatban 
él, nem tarthatjuk elfogad-
hatónak. István, aki a pápá-
tól kapott koronát, Szent 
Péter kegyelmébe ajánlot-
ta Magyarországot. Amikor 
azonban a pápák erre való 
hivatkozással akarták érvé-
nyesíteni hűbérúri jogai-
kat István utódaival szem-
ben, azok igazítottak vala-
melyest a tényeken. Úgy 
íratták újra az államalapí-

A balatonőszödi szőlőhegyen 2006-ban készítette el a villám-
űző Szent Donát domborművet a hozzá tartozó kis építménnyel 
Szedleczky Rudolf iparművész. Azóta minden évben megtartják a 
mára már hagyományossá vált koszorúzási ünnepséget.
Idén augusztus 1-én 18.00 órától várják a balatonőszödi szőlő-
hegyre az érdeklődőket. Antal János Balatonőszöd polgármeste-
re a hagyományokhoz híven rövid történeti áttekintést ad a Szent 
Donát kultusz kialakulásáról, majd Tomanek Péter atya áldása 
kíséretében koszorúzzák meg az emlékhelyet.
A jelenlevők egymással koccintva fogyaszthatnak a posztamens-
ből csapolható, megszentelt borból. Ezek után a gyönyörű kilátás-
sal rendelkező különleges kialakítású présházban vidám harmo-
nikaszó mellett jó pincepörkölt és a helyi gazdák kitűnő borainak 
kóstolása várja a vendégeket! 

SZENT DoNÁT NAp ŐSZÖDÖN augusztus 1-én

magyar kézműves sörökkel,  lángos specialitásokkal, 
rock-ésnépzenei estékkel várjuk kedves vendégeinket 

egész nyáRon a báRka bÜFében! 

Balatonszemes, 
Kisfaludy utca 20. 

www.balatonibufek.hu 
Kövess minket a facebookon: 

www.facebook.com/barkabufe

Augusztus 15-én kilencedik alkalommal rendezik 
meg a Mária-napi búcsút az őszödi kápolnánál. Az 
őszödiek ünnepi szentmisével és számos családi kul-
turális programmal várják a közönséget. A kápolna 
elpusztult oltárképét – eredeti fényképfelvételek alap-
ján – Szedleczky Rudolf festőművész rekonstruálta. 

tó legendáit, mintha nem 
Péternek, hanem Máriának 
ajánlotta volna fel az orszá-
got. Az Árpád-korban min-
denesetre Szűz Mária lett 
a magyarok legfőbb oltal-
ma, a koronázó templo-
mok, főpapi székesegyhá-
zak, számtalan monostor, 
búcsújáró hely és kisebb 
templom az ő égisze alatt 
állottak.
forrás: Jankovics Marcell: 
Jelkép-kalendárium (részlet)
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A Balaton-NET néhány programja
augusztus 19. (szerda) augusztus 20.  (csütörtök) augusztus 21. (péntek) augusztus 22. (szombat) augusztus 23. (vasárnap)

9.30 istentisztelet - Előadó:
C. B. Samuel (India) 

Előadó:
C. B. Samuel (India)

Előadó:
C. B. Samuel (India)

Előadó:
C. B. Samuel (India)

14.00-17.30 - NET-Beach NET-Beach NET-Beach -

18.30
istentisztelet

Előadó: Perjesi István lelkész
(Agapé Gyülekezet)

Előadó: Orbán Attila
evangélikus lelkész

Előadó: Püski Lajos
református lelkész

Előadó: Mike Sámuel
baptista lelkész -

Örömünkre szolgál, hogy nagyon sokan 
vannak a Balaton-NET látogatói között, 
akik 9 év után már szinte úgy érkeznek 
Balatonszemesre, mintha hazajönnének. 
Egyesek még kisiskolás gyerekként vet-
tek részt szüleikkel az első találkozón, 
ma már felnőttként aktív résztvevők, 
akiknek a Balaton-NET már szerves része 
a nyári programoknak, és természetes 
dolog számukra, hogy a nyár utolsó 
napjaiban Balatonszemesen töltődnek 
fel testileg-lelkileg. A Balaton-NET egyre 
mélyebb gyökereket ereszt Balatonsze-
mesen. Községünk nyugalma, páratlan 
adottságai, a szemesiek vendégszerete-
te, az önkormányzat és a képviselő-tes-
tület pozitív hozzáállása nélkül mindez 
nem valósulhatott volna meg. 
Bízunk abban, hogy az idei évben a talál-
kozó látogatóinak száma az előző évek 

létszámát is meg fogja haladni. Tavaly a 
regisztrációs adatok alapján, a gyerekek-
kel együtt összesen 1500 fő vett részt 
a rendezvényen az 5 nap alatt. Mindez 
hozzájárul ahhoz, hogy az ország határa-
in belül és kívül sokan viszik jó hírét Bala-
tonszemesnek a Balaton-NET során szer-
zett élményeik alapján. 
A Balaton-NET egy felekezetközi rendez-
vény, amelynek fő hangsúlya a kiegyensú-
lyozott bibliatanítás. Arra törekszik, hogy a 
találkozón a legkülönbözőbb keresztény 
felekezetek tagjai megélhessék azt az egy-
séget, elfogadást és szeretet, amelynek 
Krisztus egyházát mindig is jellemeznie 
kellene. Elfogultság nélkül mondhatom, 
országos szinten is kevés olyan rendez-
vény egyházi program van, ahol a különb-
ségek ennyire háttérbe szorulnak, és az 
egymás iránti elfogadás, tisztelet, meg-

becsülés ilyen természetes módon nyilat-
kozik meg. 
Szeretnénk, ha a balatonszemesiek is 
magukénak éreznék a Balaton-NET-et. Sze-
retettel várunk minden kedves érdeklődőt 
az összejövetelekre az iskola tornacsar-
nokába, és szívesen látunk bárkit a ren-
dezvény összes programján. A családok 
figyelmébe ajánljuk a NET-Beachet, mely-
nek szokásos helyszíne a Vigadó mellet-
ti szabadstrand keleti széle, ahol minden 
korosztály tartalmas szabadidő programo-
kon (homokvárépítő verseny, ugrálóvár, 
élő csocsó, társasjátékok, röplabda, kéz-
műves foglalkozások, stb.) vehet részt. A 
rendezvényen való részvétel ingyenes. 
Örömünkre szolgálna, ha minél több 
ismerős szemesi arccal találkozhatnánk a 
Balaton-NET programjain!

Mórocz Milán

Balaton-NET 2015 Kilencedik alkalommal kerül megrendezésre 
a Balaton Nemzetközi Evangéliumi Találkozó 
Balatonszemesen augusztus 19-től 23-ig. 

Koncert
Augusztus 22-én (szom-
baton) 21 órakor Noel 
Richards keresztény dal-
szerző és előadóművész 
ad koncertet, aki Mallorca 
szigetéről érkezik Balaton-
szemesre. 

Bővebb információ: 
www.ba latonnet.hu, 
www.facebook.com/

balatonnet

C. B. Samuel (India)

Perjesi István
(Agapé Gyülekezet)

Orbán Attila 
(evangélikus lelkész, Szárazd 

község polgármestere)

Püski Lajos (református 
lelkész, Debrecen)

Mike Sámuel
(baptista lelkész, 

Kecskemét)

balatoni  nyár  2015
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