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BALATONSZEMES ÉS BALATONŐSZÖD KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATAINAK HAVILAPJA

PÁDUaI 
szeNt 
aNtal 

szOBrÁt 
aVattUK



Balatonszemes Község Önkormányzata és a Nemzeti Kulturá-
lis Alap támogatásával Kontur András, Martin Henrik – akik 
jelenvoltak, Ámmer Gergő szobrászművészek, Staszkiv Milán 
kőszobrász, és Nagy Sándor Zoltán alkothatták meg az élet-
nagyságú márványszobrot, klasszikus ábrázolásban.
Községünk védőszentjének szobrát ünnepélyes keretek között, 
az augusztus 20-i Szentmise után avattuk. Nyitányként Szűk 
Csaba és Nakazawa Klára, hegedűművészek adták elő Bach 
egy zeneművét, majd Takács József, Balatonszemes község 
polgármesterének köszöntője következett. Az alkotást Polgár-
mester Úr, Miklós Atya és Döbrentei Kornél, költő leplezték le – 
a megjelent több száz ember ámulatára.
A polgármesteri köszöntőt követően Döbrentei Kornél költő 
osztotta meg gondolatait az ünneplő közönséggel, majd Mik-
lós Atya kérte Isten áldását a szoborra.
Végezetül egy hegedűjátékot hallhattunk és mintegy koroná-
jaként a délelőttnek, Petrás Mária, népdalénekes, keramikus-
művész énekelt egy csodálatos dalcsokrot, ahol szemesi és 
üdülő, vallástól, felekezettől függetlenül mindenki, egyként, 
meghatottan csodálhatta a szobrot, érezhette át annak misz-
tikus, földi léten túlívelő sugallatát.
Páduai Szent Antal: Portugál nemesi családból származott, 
eredetileg Fernando névre keresztelték. Körülbelül 16 éves 
lehetett, amikor belépett az Ágoston-rendi kanonokok közé. 
Ekkor vette fel az Antal nevet, védőszentjéül Remete Szent 
Antalt választva. 1220-ban átlépett a ferences rendbe, és misz-
szionáriusként Marokkóba indult. Betegsége miatt hamar 
haza kellett térnie, a hajó azonban viharba került, és Szicília 
partjaira vetődött. Itt élt egy rövid ideig, és itt vett részt 1221-
ben a ferencesek generális káptalanján.
Ekkor találkozott Assisi Szent Ferenccel. Antal feltűnt szóno-
ki képességeivel, ezért azzal bízták meg, hogy Itáliában a 
katharoknak és Dél-Franciaországban az albigenseknek és 
valdenseknek prédikáljon. 1227-ben tért vissza Észak-Itáliá-
ba, ahol térítő prédikátor és tartományfőnök lett, miközben a 
Bolognai Egyetemen a teológia ferences lektora volt.
1230-ban visszavonult számos hivatalától, és 1231-ben útban 
Padova felé halt meg, az arcellai kolostorban.
A nép viharos követelésére IX. Gergely pápa már tizenegy 
hónappal halála után, 1232. május 30-án szentté avatta. 
1946-ban egyháztanítóvá nyilvánították.

Páduai Szent Antal (többek között) a szegények védőszent-
je, ezért a katolikus templomokban a szobra előtt található 
Szent Antal-persely a rászorulók számára felajánlott adomá-
nyok gyűjtésére szolgál.
Sírja a padovai Szent Antal-bazilikában található, mely híres 
zarándokhely. (Wikipédia)

Kissné Tordai Beáta
        igazgató

Szoboravató
Nyármarasztó rendezvénysorozatunk legszebb eseménye államalapító királyunk, 
Szent István ünnepén Páduai Szent Antal szobrának avatása, megáldása volt.
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Dr. Erdő Péter bíboros prímás Esztergom-Budapest érseke a 
balatonszemesi egyházközösség és plébánia meghívására augusz-
tus 27-én szentmisét mutatott be a bagolyvári erdei kápolnában 
nagyszámú hívők körében. Homíliájában kiemelte a keresztény 
hívőközösségek és családok hitének, erősítésének fontosságát, a 
hit péteri sziklára építését.
A szentmisét követően bíboros úr meglátogatta a 
balatonszemesi temetőben nyugvó hajdani plébánosok 
Schandl József és Horváth Árpád sírját és imát mondott értük.
A látogatás a Kistücsök étteremben egy jó hangulatú ebéddel 
zárult, melyen a plébános úr mellett Takács József polgármes-
ter úr és Pavelka István a balatonszemesi egyházközösség vilá-
gi elnöke is részt vett.

Dr. Csapodi Pál

Erdő Péter balaton-
szemesi látogatása
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Gáspár Zoltán-Tóth Tímea 2017.07.26.
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Mire ezt a lapot kézbe veszik, az iskolába már becsenget-

tek, elkezdődött a tanítás. 

A nyár folyamán az iskola folyamatosan nyitva volt. Nap-

közis csoportot vittünk végig, csak akkor volt teljes a szünet, 

amikor a konyha is bezárt, augusztus közepétől. Nálunk ez 

a gyakorlat, hogy azok a gyerekek, akiknek a szülei nyáron 

dolgoznak, és nincs kihez menjenek, az iskolában vannak. Ez 

így van rendjén. Nekünk nem teher, hiszen egy-egy peda-

gógusra 2, esetleg 3 nap jut. Inkább a gyerekeket sajnál-

juk, mert biztos, hogy jobb lenne nekik, ha legalább nyárra 

feledhetnék az iskolát. De ez van. Biztosan más azért nekik, 

hiszen játszanak, nem tanulnak ilyenkor.

A nyár folyamán egyébként volt LEGO-tábor, amit a Bap-

tista közösségnek köszönhetünk, és több mint 50 gye-

rek vett részt rajta. Felépítettek egy teljes várost, majd le is 

bontották. Több 10 ezer db LEGO elemet kellett terv szerint 

helyére tenni, majd rendezetten a saját dobozába visszapa-

kolni. Köszönjük a felajánlást!

A szemesi futballcsapat pályázati lehetőségen nyert egy 

teqball asztalt, ami olyan, mint egy jól elgörbült ping-pong 

asztal, és a focistáknak lesz hasznos, mert nagyon jól fej-

leszti a játéktechnikát. Köszönettel vettük, hogy nálunk lett 

felállítva!

A tornacsarnokunkat folyamatosan bérli egy vállalkozó. 

A bevétel pedig felében az iskoláé lesz, másik fele a tanker-

ület egy szegényebb iskoláját támogatja majd. Ez a rendszer 

a tankerületnél. A belső falvak iskoláinak nincs lehetősége 

bevételre, csak ilyen módon. 

Igyekeztünk a nyár folyamán felkészülni az őszre, megszé-

píteni az iskolát, rendbe tenni, ami a tanév során elromlott, 

elkopott. Sajnos nem mindenre jutott idő, illetve forrás.   A 

budapesti központ valahogy nem számol azzal, hogy nyáron 

is van az iskoláknak költsége. A havi 50 ezer Ft-os ellátmány 

júniusban megszűnik, majd szeptemberben lehet újra fel-

venni. Addig a fű sem nőhet (ne, de sajnos nől) és a karban-

tartóknak sem kell a festék, stb.   A Szemesért Kft-től kér-

tünk benzint, ők állták a fűnyíró javítását. Köszönjük, de sze-

retnénk eljutni oda, hogy nyárra a felújításra legyen forrás. 

Azért sikerült mindent megoldani, de jobb lett volna, ha nem 

kell taktikázni, hogy honnan jut rá forrás. Viszont nyugod-

tan mondhatom, hogy felkészültünk a gyerekek fogadására.

Az idei nyáron is „alkottunk!”  Elkészültünk a padlástérben 

egy nagy rakodótér kialakításával. Villanyt vezettünk, pad-

lózatot, polcrendszereket készítettünk, és átköltöztettük 

az irattárat oda.  Az irattárból pedig tantermet alakítottunk 

ki. A nyelvi bontás miatt nem lett volna elég a tantermek 

száma, és mivel kifelé nem bővülhetünk, így belső átalakí-

tással kellett megoldani. Még jó, hogy volt miből tantermet 

kialakítani!  Így aztán szeptember elsején egy új, tágas, közel 

70 m2-es tetőtéri tanterem várja a gyerekeket.  A teljes költ-

sége ennek a két átalakításnak alig lépte túl a 2,4 millió Ft-ot, 

ami azt jelenti, hogy 1 m2-t 10 ezer Ft alatt sikerült megvaló-

sítani. Ehhez a régi iskolát bérlő vállalkozótól a településnek 

járó előző évi bérleti díj volt a fedezet.  Köszönjük a vállalko-

zónak, hogy minden számlát azonnal rendezett, a telepü-

lésnek pedig a gesztust, hogy ezt a pénzt felhasználhattuk!

Új tanév, új kihívások, új esélyek.   Mi, pedagógusok 

kipihentük magunkat, reméljük a gyerekek is!  Kezdetét veszi 

a közös munka. Komoly törvényi változás nincs. Az új tanév 

180 tanítási napot tartalmaz, és ami a szülőket általában így 

az elején érdekli, lesz őszi szünet, mégpedig október 28-án 

kezdődik, és november 5. az utolsó napja. Akik őszi családi 

kirándulást terveznek, ezt az időpontot kihasználhatják. Ami 

még fontos, hogy idén is lesz papírgyűjtés. Az őszi szünet 

utáni héten lehet majd behozni a papírt.  

Talán így a tanév elején a legfontosabb, és érezhető válto-

zás az volt, hogy nem kellett fizetni a tankönyvekért. Egyéb-

ként minden tankönyv megjött, és idén volt már arra lehető-

ség, hogy bővebb, és szakmailag jobb minőségű könyvekből 

választhattunk. Ez mindenképpen pozitívum!

A tantestület részére a tankerület biztosított egy nagyon 

jó, hatékony tanfolyami lehetőséget. Petkes Csaba tartott 

a tantestületnek módszertani tréninget, amin rengeteg, 

remélhetőleg a tanítás során a gyerekek tanulását érezhető-

en megkönnyítő új módszert tanultunk meg.  

Szeptemberben megkezdjük a kerítés építését a még 

nem zárt szakaszokon, hogy még biztonságosabb legyen 

az intézmény. Tervben van a szennyvízrendszer gravitáci-

ós úton történő elvezetésének kialakítása, mert jelenleg egy 

átemelő szivattyús rendszerrel még a Gárdonyi utcába megy 

minden, de ez a rendszer sajnos gyakran eldugul.  Ha jut rá 

forrás, talán ősszel sikerül az átalakítást elvégezni.

 Tisztelettel!   

Boór Miklós 

igazgató

Kedves Olvasók!
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Balatonszemes mára már a szakmai köz-
tudatban úgy szerepel, mint azon 
nagyon kevés település egyike, 
amelynek nem csak szavakban fontos 
a múltja, hanem tenni is képes érte, és 
a jövőt építeni vele. 

Ennek a jó hírnek az alapjait a telepü-
lés által támogatott régészeti feltá-
rások tették le. A folyamat 2012-ben 
indult, amikor Sebestyén Erzsébet és 
Czigóth Sándor kezdeményezésére, 
alapítványi keretek között elindultak 
az egykoron itt élt Pálos szerzetesek 
Mindenszentekre felszentelt kolosto-
rának helyén egy kegyhely létesíté-
sének munkálatai. A megyei ható-
körű, kaposvári Rippl-Rónai Múzeum 

részéről Varga Máté régész volt jelen 
szakfelügyeletet ellátni, ahol kiderült, 
hogy a faragott kövekből és téglából 
épült kolostor falai a föld hepehupás 
felszíne alatt még megvannak. 
Az önkormányzat kezdeményezésé-
re a Civil Régészeti Alap Egyesület 
elkezdte megszervezni egy tervása-
tás megvalósítását a területen, ahol a 
cél az volt, hogy pontos képet lehes-
sen kapni a kolostor állapotáról, kide-
rüljön van e még mit kutatni, lévén 
Somogyban sok kolostort az építő-
anyag miatt alapozásig kitermeltek az 
elmúlt évszázadokban. Erre a munká-
ra a Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
Régészettudományi Intézetét sikerült 
bevonni szakmai partnernek, és Dr. 

Türk Attila vezetésével, régészhallga-
tók bevonásával egy pár napos szon-
dázó kutatás vehette kezdetét. A pró-
bafeltárást siker koronázta, sikerült 
egy kidőlt, faragványokkal díszített 
falszakaszt lokalizálni, és egy másik 
szondaárokban még az egykori járó-
padló meglévő részei is megmutat-
koztak. 
2015-ben a munkálatok már nagyobb 
léptékban folytatódhattak, két hétig 
dolgoztak a Pázmányos régészhall-
gatók a szemesi erdőben. Az ása-
tást innentől már a Balatonszemeshez 
ezer szállal kötődő, itteni nyaraló-
val rendelkező régész, Dr. Végh And-
rás vezette, aki a Budapest Történeti 
Múzeum Vármúzeumának igazgató-

A MÚLT MEGŐRZÉSE
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ja és a PPKE BTK Régészettudományi 
Intézetének docense is egyben. And-
rás első számú célja az volt, hogy a 
kolostor pontos tájolását, főbb ele-
meinek pontos elhelyezkedését sike-
rüljön megállapítani, és pontosítani 
a szintén szemesi kötődésű építész, a 
pálos építészet jeles kutatója, Guzsik 
Tamás munkásságában ránk, utó-
dokra hagyott alaprajzot. Ez az év is 
sok kérdésre adott választ, így már 
egy pontos tervet lehetett készíte-
ni a kolostor szisztematikus feltárá-
sára. Ennek nyomdokán a 2016-os 
évben már a pontosítások következ-
tek, és a szentélyt sikerült azonosíta-
ni, valamint a sekrestyét, ahol külön-
leges leletre bukkant a pázmányos 
régészcsapat. Egy rablógödör alján, 
amit nem tudjuk, hogy kincskere-
sésből vagy építőanyag kitermelése 
miatt ástak egykoron a szentélybe sok 
mennyezeti elem, az egykori hálóbol-
tozat égszínkékre festett bordái kerül-
tek elő, a sekrestyéből pedig egy szo-
borfej, ami egy pálos barátot ábrázol. 
Egyedülálló lelet, melynek híre gyor-
san bejárta a teljes szakmai közbeszé-
det, minden középkorral foglalkozó 
szakember és érdeklődő kíváncsi volt 
rá, mert hasonló sem került még elő 
ebben a műfajban. 
Ez az év még két komoly szakmai 
eseményt is hozott Szemes életébe. 
Ezekből az első egy hitelesítő ásatás 
volt, melyet az 1988-ban, Költő László 
kaposvári régész által feltárt, gazdag 
honfoglaláskori lovastemetkezés kör-
nyezetében végzett el a Magyar Tudo-
mányos Akadémia Régészeti Intéze-
te, a honfoglaláskor egyik legjobb 
mai kutatója,Langó Péter vezetésé-
vel, Pázmányos és szegedi régészhall-
gatók részvételével. Itt a honfoglaló 
harcos temetkezési helyén nem sike-
rült temetőt találni, viszont előkerült 
a magyarság letelepedése után köz-
vetlenül létrehozott település 3 háza, 

mely valamikor Szent István és Szent 
László kora között épült. Reméljük 
ez a munka is folytatódhat hamaro-
san, és talán egyszer még a rekonstru-
ált házak között járva, egy Árpád-kori 
falu is várhatja a látogatókat, bemu-
tatva ezt az „ős-Szemest”. A másik 
komoly esemény egy konferencia 
volt, melyből azóta egy országos kuta-
tási program nőtte ki magát. A pálo-
sok régészeti kutatásáról rendezett 
első tematikus konferencia két napja 
alatt, a pálos tartományfőnök atya, 
Csóka János OSPPE áldását követően 
összegzésre került az eddigi időszak 
számos munkája, és kitűzésre kerültek 
azok a célok, amelyek a magyar alapí-
tású szerzetesrend kutatásának alap-
vetései lettek. 
2017 viszont minden eddigi ered-
ményt felülmúlt, és olyan lelettel aján-
dékozta meg a teljes középkorkutatást, 
aminek sehol nem ismert még hazánk-
ban párhuzama. Egy teljesen egyedi 
jelenségről van szó, amely sok dolog 
újragondolására készteti a régészeket, 
történészeket, egyháztörténészeket. A 
kolostor szentélyének feltárása során 
egy alapkő került elő, aminek létezését 
sem sejtették eddig a kutatók. Alatta 
pénzérmék voltak gondosan elszórva, 
melyek restaurálás után a datálásban 

nyújtanak nagy segítséget. Ezüstdé-
nárok még emellett két helyen voltak 
a területen, ezek mind-mind külön-
böző korokról mesélnek, hamarosan 
egy teljes elemzés várható az érem-
leleteket feldolgozó kutatók részéről. 
A templom szentélye is rejtett izgal-
mas felismeréseket, hisz az alapkő egy 
átépítés, bővítés része, a korábbi temp-
lom alapfalai megmutatták magukat 
idén. Az alapkő megmentésére, hisz 
nagyon sérülékeny anyagból, homo-
ki mészkőből faragták meg szép góti-
kus betűit, a Magyar Nemzeti Múzeum 
igazgatóhelyettese, Dr. Tomka Gábor 
sietett seítségünkre, és az országos 
intézmény kőrestaurátorát bocsájtot-
ta a Pázmányos csapat rendelkezésére. 
Az intézményközi összefogásnak hála 
sikerült menteni a menthetőt, és egy 
fantasztikus lelettel sok mindent újra-
írni az eddigi ismeretekből, köszönhe-
tően a múltra, a tudományra és a régé-
szeti örökségre nyitott, azt támogató 
településnek, a szakmai körben és a 
téma iránt érdeklődők körében is igen 
jó hírnek örvendő Balatonszemesnek.

Papp Attila
a Civil Régészeti Alap Egyesület 

elnöke
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VIII. Bujtor István Filmfesztivál
TAROLTAK A KISJÁTÉKFILMEK A BUJTOR ISTVÁN FILMFESZTIVÁLON!

Négy fődíj és két különdíj született a nyolcadik alkalommal megrendezett Bujtor István 
Filmfesztiválon, augusztus 5-6-án, Balatonszemesen, Bujtor szülőhelyén. 

A Latinovits Zoltán Művelődési Házban folyamatosan 
váltották egymást a nézők, akik összesen 38 versenyfilmet 
és két kiemelt fesztiválfilmet kísérhettek figyelemmel. A 
filmfesztivál három kategóriája szándékosan tág kereteket 
biztosított az alkotóknak és a filmgyártó cégeknek. Bujtor 
István szellemisége, elsősorban a krimi és a humor, valamint 
testvére, Latinovits Zoltán emléke előtt is adózva a költészet 
által nyújtott érzelmi és értelmi kiindulópont volt az 
elsődleges a benevezett filmek esetében. A zsűri elnöke 
Lutter Imre médiaszakember, előadóművész volt, mellette 
Kiss László rendező, a Latinovits Emlékmű Alapítvány 
kuratóriumi elnöke és Kalász József rendező, a Magyar 
Független Film és Video Szövetség (MAFSZ) elnökségi tagja 
foglaltak helyet az ítészek sorában. A zsűri végül 4 főíjat 
osztott ki. Kisjátékfilm kategóriában Chilton Flóra Telefonok 
filmsorozatának Célkeresztben című rövidfilmjét méltatta 
elsőként a zsűri. Az Északi Támpont Közhasznú Egyesület és 
az Életrevaló Egyesület amatőr fiataljainak közreműködésével 
készült film egy iskolai osztályba új tanulóként érkező lány 
történetén keresztül, a mobiltelefonon tárolt érzékeny 
információkból fakadó veszélyekre kívánta felhívni a 
figyelmet, középpontban a közösségi média hatásaival és 
egy telefon révén elkövetett bűncselekménnyel. Ugyancsak 
fődíjban részesült Aracsi Norbert: Remember me/Emlékezz 
rám című, angol nyelven forgatott egyszereplős kisjátékfilmje, 
amelynek főszereplője a Kovács Molnár József színművész 
által megformált főhős, aki halott apjának hamvaival és a múlt 
kísértéseivel vág neki a végső búcsúnak. A film egyébként a 

közelmúltban a dublini Elevation Indie Film Awards-on is 
díjazott lett. Versfilm kategóriában Kató Hajnalka filmje lett 
a legjobb, amely Rakovszky Zsuzsa: Egyirányú utca című 
versét dolgozta fel etűd formájában, érzékletes képekkel, jól 
kigondolt dramaturgiával. Az animációs filmek között Helstáb 
Martin: Hurut című alkotása nyert, amely már a témájával is 
rendhagyó volt: a hurutos megbetegedés szenvedéseit mutatta 
meg rendkívül humoros és ironikus módon, az emberi test 
fázisainak groteszk ábrázolásával. Különdíjat kapott Boros 
Ferenc és Horváth Zoltán: „a szendiszűcs” című két éven 
át fogatott dokumentumfilmjéért, valamint Réti Dániel, 
Reményik Sándor: Mindenki megy című versének filmes 
feldolgozásáért.

Balatonszemes Község Önkormányzata, a Latinovits 
Emlékmű Alapítvány, és a Magyar Versmondók 
Egyesülete a rendezvénynek is otthont adó társszervező, 
a Latinovits Művelődési Házzal karöltve megemlékezett a 
balatonszemesi származású, Balázs Béla-díjas színművész, 
filmrendező, forgatókönyvíró és producer saját életművéről 
is, emellett a Bujtor Filmfesztivál adott helyet a Dark bet 
című kísérleti kriminek, amelynek díszvendége Goztola 
Krisztina színművész, a film női főszereplője volt, valamint 
Czigóth Sándor Őseink nyomában a Dél-Urál vidékén 
című ismeretterjesztő filmjének is. A vetített alkotásokról 
Lutter Imre beszélgetett a készítőkkel. A fesztivált a Nemzeti 
Kulturális Alap támogatta.
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Idén, rendhagyó módon július végén, azaz 
július 29-én, szombaton rendezte meg 
Balatonszemes Község Önkormányzata 
és a Balatonszemesi Latinovits Zoltán 
Művelődési Ház, immáron 10. amatőr 
fogathajtó versenyét.
A Kőröshegyi Lótenyésztők Egyesülete 
szakmai vezényletével, pályabiztosításá-
val és Kollár Károly vezetőbíró, valamint 
kollégái felügyeletével szerveződött a 
21 fogathajtó nevezésével induló fogat-
hajtó verseny, ahol két kategóriában 
neveztek a gyönyörű lovakkal, csodála-
tos fogatokkal érkező résztvevők.
Először a hagyományokhoz híven aka-
dályhajtás kategóriában indultak a 
fogatok, ahol az izgalmas és látványos 
versenyzés végén az alábbi sorrend szü-
letett:
1. helyezett Bárány Béla  

– Siófoki Lovasegylet
2. helyezett Kiss Jenő  

– Siófoki Lovasegylet 
3. helyezett Balogh Bálint  

– Kőröshegyi Lótenyésztő Egyesület

X. Balatonszemesi Amatőr 
Kettesfogathajtó Verseny

4. helyezett Somogyi Kálmán  
– BBSC Balatonboglár

5. helyezett Vinkler Dávid  
– Kőröshegyi Lótenyésztő Egyesület

6. helyezett Kőszegi László  
– Tabi Városi SC

Miután a lovak, lovasok kellőképpen kitik-
kadtak a nagy melegben és koncentráci-
óban, jött az ebéd, az árnyas fák alatti ita-
tás, pihenés, ami alatt a Voice Énekegyüt-
tes zenélt. A pihenőt, ebédet – mely köz-
ségünk polgármesterének felajánlása volt 
– követően a gyors, izgalmas vadászhaj-
tásra került sor, ahol a sorrend a követke-
zőképpen alakult:
1. helyezett Bodó Gábor  

– Kőröshegyi Lótenyésztő Egyesület
2. helyezett Bárány Béla  

– Siófoki Lovasegylet
3. helyezett Somogyi József  

– BBSC Balatonboglár
4. helyezett Bán Tibor Levente  

- Kőröshegyi Lótenyésztő Egyesület
5. helyezett Balogh Bálint  

– Kőröshegyi Lótenyésztő Egyesület

6. helyezett Kőszegi László  
– Tabi Városi SC

A versenyeket, melyek nem voltak pont-
szerzés szempontjából mérvadóak, talán 
ezért viszont a hajtók számára lelkileg sza-
badabbak, népszerűbbek is, a díjak átadá-
sa, a verseny ünnepélyes és hivatalos lezá-
rása követte. A díjakat, serlegeket Takács 
József, Balatonszemes polgármestere és 
Tóth Norbert, bíró adták át.
Köszönöm a pálya kiváló minőségű biz-
tosítását, az egész napos segítséget, fel-
ügyeletet a Szemesért Nonprofit Kft. 
ügyvezetőjének, Rigó Istvánnak és lel-
kiismeretes, segítőkész kollégáinak, Kol-
lár Györgynek, Kollár Beatrixnak a ver-
seny előkészítését, pontos és szabályos 
levezénylését, a Kőröshegyi Lótenyész-
tők Egyesületének, valamint azon belül 
is Kimmel Szabolcsnak a szakmai segít-
ségnyújtást, pálya! 

Kissné Tordai Beáta
     pályaigazgató
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ként jegyzett „Hué Császárváros” kincses 
palotái, díszkapui és a királysírokhoz történt 
sétahajózás a Parfüm folyón. A középko-
ri Champa birodalom kincseit őrző My 
Son templomváros 70 temploma ugyancsak 
világörökségi helyszín. Az utolsó háború-
ban súlyosan megsérült, de így is érzékelhe-
tő alkotóinak fejlett kultúrája, szépérzéke és 
mesterségbeli tudása. 
Hoi An tengerparti kereskedőváros 800 

műemlék épületével is része a világörökségnek. A Kereskedő-
házak többsége 2-400 éves. Kiemelendő a 400 éves japán fedett 
fahíd, amelyet a kínai és japán városrészt elválasztó folyócskára 
építettek. A város festők, művészek, filmesek, turisták kedvelt 
találkozási helye.  Ho Chi Minh városba (korábban Saigon) 
érkezve egy 8 milliós nagyváros forgatagát láthattuk. A vallási 
épületek mellett modern szállodák, toronyházak, motorosok-
kal zsúfolt utcák és a nagypiac emlékezetes a városból. Láthat-
tunk egy működő gyógyszer manufaktúrát a gazdagon díszí-
tett bútoraival, régi edényeivel, szerszámaival és a több száz év 
tudását őrző könyveivel. 
A terem hőfoka nem csökkent, de a népes nézősereg élmények-
ben gazdagon térhetett haza, megismerve ezeknek a számunk-
ra távol eső egzotikus országoknak, látványos és mozgalmas 
helyszíneit.

Kiss László

 Augusztus 9-én érdeklődőkkel telt meg a Latinovits Műve-
  lődési Ház kisterme, akik kíváncsi érdeklődéssel követ-
    ték Kiss László és felesége úti beszámolóját. A vetített-

képes előadáson megismerhettük a két ország rövid történel-
mét, földrajzi viszonyait, az emberek életmódját, kultúrtörténe-
tét és az épített környezetet. 
Kambodzsában láthattuk a világörökség részét képező temp-
lomváros ANGKOR WAT csodálatos szentélyeit, amely Ázsia 
legnagyobb élő vallási komplexuma. A templom, amely a Világ-
mindenség kőbe faragott mása, 900 éve épült 50 000 munkás, 
5 000 szobrász és kőfaragó közreműködésével, 30 évi munká-
val. Megismerhettük a legnagyobb templomvárost ANGKOR 
THOM-ot, fő látványosságával a Bayon szentéllyel, amelynek 
49 lótuszvirághoz hasonló tornya mindegyikén, 4-4 titokzato-
san mosolygó 2,5 m-es óriási kő arc tekint ránk. A félig lezárt 
szemek és a híres „khmer mosoly” a buddhista ideál, a tökéle-
tes nyugalom megtestesítője. 
Megcsodálhattuk a Banteay Srei nevű Asszonyok templomát, 
a „Szépség Citadelláját”, a khmer művészet ékszerdobozát és a 
Ta Prom szentély együttest, ahol a restaurálás után is láthatóak 
a dzsungel által benőtt épületek, ahol fatörzsek és gyökerek a 
kígyóznak a szentélyek kövein. 
Vietnám esetében megismerhettük az országot sújtó évtizedes 
háborúkat és az utóbbi évtizedek bámulatos fejlődését.  A fővá-
ros Hanoi jeles épületei után láthattuk a világhírű Ha Long-i (és 
Világörökségként védett) „Leszálló Sárkány öblét”, a káprázatos 
szigettengert a különleges alakú szikláival, barlangjaival.
Feledhetetlen élményt nyújtottak az ugyancsak világörökség-

Stílusosan „trópusi hőségben élvezhettük” a Kambodzsá-
ban és Vietnámban tett kalandozásról szóló előadást 

Délkelet-Ázsia színei
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Csanádi Imre versével nyitotta Fekete Csil-
la, műsorvezetőnk a Szemesi Nyármarasz-
tó rendezvénysorozatunkat. A nyár meg-
koronázásaként minél színesebb és gazda-
gabb programsorral próbáltuk ide csábí-
tani az itt élőket, pihenőket, törekedtünk, 
hogy fellépő vendégeinknek a lehető leg-
jobb házigazdái legyünk, és hogy a hoz-
zánk ellátogató közönséget maximálisan 
elkápráztassuk.
Wein Tibor, füttyvadász vasúttörténe-
ti érdekességekkel, „mozdonybeavatásá-
val” és a gőzösökhöz – különösen a Nya-
lóka becenévre keresztelt mozdonyunk-
ra tekintettel – kapcsolódó filmvetítés-
sel várta a téma szerelmeseit. Örültünk, 
hogy a szenior korosztályt sikerült elké-
nyeztetnünk a Pódium Színház ope-
rett és musical válogatásával, csodálatos 
volt visszarepülni a ’60-as évek Liverpool-
jába a The Bits Beatles Emlékzenekar 
segítségével és megtölteni a Zenepavi-
lon előtti teret.
A magyar néptánc, népzene jeles képvise-
lői közül a Dió Banda és a Baglas Néptánc 
Együttes húzta a talpalávalót. Fantasztikus 
ruhákban láthatták az érdeklődők Bódis-
Nagy Katinka, valamint a Lorigo TSE ver-
senytáncosait. 
Megünnepeltük a kicsik örömére Brumi 
szülinapját, a Színházikó Társulattal, a 
Holdfű Színháztól a Hattyúfivérek c. gyer-
mekelőadást láthattuk.
Méltó emléket állítottunk augusztus 20-án, 
Szent István ünnepén a Bagolyvár utcai 
kápolnában tartott Szentmisével, kenyér-
szenteléssel. Itt adták át az eddigi évekhez 
hasonlóan az idei Hunyady-díjakat is. 
Megható keretek között, emelkedett han-

gulatban került sor Páduai Szent Antal – 
Balatonszemes védőszentje – szobrának 
avatására, melyre Borza Miklós Atya kérte 
Isten áldását, majd Takács József polgár-
mester úrral, és Döbrentei Kornél, költővel 
közösen lepleztek le.
Pély Barna szólókoncertjével és káprázatos 
tűzijátékkal zárult programsorozatunk.
Örülünk, hogy ennyien eljöttek és velünk 
együtt marasztalták a nyarat!

Vass Beáta
Balatonszemesi Latinovits Zoltán 

Művelődési Ház

„Szól a rigó: de jó, 
érik a dió, millió,  millió!
Útra kel a fecske,
jajgat a fürjecske:
pitypalatty,  pitypalatty, 
nyár, nyár,  itt maradj!”Nyarat

marasztaltunk

Szentmise, kenyérszentelés

Színházikó Társulat
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Mozdonybeavatás

Színházikó Társulat

The Bits Beatles Emlékzenekar Pódium Színház

Baglas Néptánc Együttes
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Az előző lapszámban már olvashattak a Szemesi Nyári Esték 
júliusban megrendezett koncertjeiről, persze korántsem olyan 
terjedelemben, ahogy szeretnénk, ill. ahogy a fellépők meg-
érdemelnék. Nem lesz ez másként most sem, de mégis hírt 
kell adnunk, tudósítanunk kell azokról a fantasztikus előadók-
ról, akik megtiszteltek minket – sok esetben – világszínvona-
lú produkcióikkal.
Mire ezt az újságot kezükben tartják, legtöbbükben kellemes 
emlékként idéződnek majd fel a nem oly rég még színpadon, 
emelvényen hallott zenészek, zenekarok, előadóművészek.
Fontossági sorrend és kivétel nélkül, engedjenek meg néhány 
gondolatot:

SZEMESI NYÁRI ESTÉK
– Beszámoló – II. rész –

Sonoro Kórus

Komolyzenei estek 
a Katolikus Templomban
Július végén a népes Sonoro kórust köszönthettük, akik 
fantasztikus, igen sokszínű dalból, zeneműből álló műsorukkal 
köszöntöttek minket – a klasszikusokon át a gospelig 
sokmindent hallhattunk. Egy hét múlva, augusztusban négy 
ifjú fúvós, a Corpus Harsona Quartet látogatott el hozzánk, 
többszörös, nemzetközi díjnyertes együttesként, rászolgálva 
elismeréseikre „harsogták” be a Katolikus Templomot. 
A komolyzene hullámain tovább hajózva utolsó előtti kon-
certünk főszereplője a méltán híres, barokk és reneszánsz 
muzsikát játszó Excanto Együttes volt, a nagyszerű éne-
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kes tudását (is) többször bemutató Kállay Gábor vezetésé-
vel. A zseniális művészt két leánya és egy zenésztársa kísér-
te, utóbbi lanton - többnyire különböző korokba és helyszí-
nekre, hangulatokba varázsolva a csaknem teltházas közön-
séget. Végezetül, mintegy feltéve a koronát eddigi – kivétel 
nélkül csodálatos – koncertjeinkre, teltház előtt játszhatott 
az elbűvölő művésznő, Ansztázia Razvaljajeva és zenei 
partnere, a gitárművész Környei Miklós – megmutatva 
zenei sokszínűségük legjavát, miközben számos irányzattal 
és műfajjal megismerkedhettünk – ismét.

Jazz Udvar a Postamúzeum kertjében
A Jazz Udvar a viharos, vihar előtti időjárást nagyon szere-
ti, ennél fogva a szervezők rettegett mumusa lett. Hogy hét-
köznapi szóhasználattal éljek, a nyár alatt volt időnk és sajnos 
lehetőségünk is, hogy rendezvényeinket „csúcsra járassuk”, 
mármint ami az időjárási szempontból bevállalós koncertkez-
déseket illeti.
Így rögtön a Juhász Gábor Trió koncertjét esőhelyszínre, a 
Művelődési Házba vihettük, ami a koncert élményéből szá-
momra, a hallgatóság számára semmit nem vont le. Persze a 
művész, művészek ezt egyátalán nem így élték meg, nyilván 
szívesebben játszottak volna a csalogató, kellemes, szabadté-
ri környezetben – de az eső, az eső… Fedés nélkül pedig nem 
tudnak fellépni. Viszont a nem oly nagyszámú, ám annál lel-
kesebb közönség egy különleges, meghitt hangulatú, igazán 

Excanto Együttes

Anasztázia Razvaljajeva és Környei Miklós

bensőséges hangvételű koncertet kaphatott, közvetlen közel-
ről, az addigra már teljesen oldott, az est végén jó kedvvel 
távozó zenekartól.
Mint egyfajta hangulati ellenpólusa a nyugalmat árasztó 
Juhász Gábor Trió játszotta muzsikának, jött a Révész Richárd 
Latin Trió és szinte táncra perdült a közönség. Talán azért 
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nem, mert olyan sokan voltunk (itt már nem riogattak eső-
felhők), hogy kevés lett volna a hely, vagy talán azért nem, 
mert lenyűgöző, temperamentumos játékával teljesen a szék-
hez szögezte közönségét a zseniális zongoraművész, Révész 
Richárd és zenekara. 
Egy hét elteltével itt, ezen a csodálatos helyszínen is a kon-
certek, a „Nyáradunk” végéhez közelítettünk. Az időjárás 

Révész Richárd Latin Trió

Effected Pátkai Rozina és zenekara

újra tréfát űzött velünk – Fekete-Kovács Kornél zenekara, az 
Effected érkezett hozzánk. Beállást követően, koncertkez-
désre rögtön beborult az ég… De mi nem ijedtünk meg, 
kockáztattunk. Milyen jól tettük! Ugyan a fokozódó vihar 
miatt egy óra után le kellett fújnunk a koncertet, de az az 
egy óra maga volt a csoda. Teljes teltház – sőt! ülőhely sem 
igen akadt már – előtt játszottak a fantasztikus zenészek, 
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Halper-Hendrix Experiment

Debreceni Valcer Táncstúdió

egészen addig, míg a cudar villámok, szél és eső fölénk 
nem ért.
Kérem, engedjék meg, hogy itt köszönjem meg a közönsé-
günk együttérzést, megértését, sőt, kiemelkedő segítségét, 
hogy mire a vihar kiteljesedett, mi, az eszközök, eszközeink 
már – a nézőkkel együtt, biztonságban lehettünk. Mindenki 
pakolt, mindenki segített. Egyek voltunk, épp annyira, mint 
néhány perccel az esőt megelőzően. Köszönjük, még egyszer!
Végezetül a Szemesi Nyármarasztó részeként – is – követke-
zett az utolsó fellépő, Pátkai Rozina és zenekara. Az elbűvö-
lő művésznő csodálatos koncertjét sokan hallhatták, s épp-
úgy, mint a komolyzenei koncertek sorában, itt is elmondhat-
juk, megkoronáztuk a jazz estek sorát.

Gyermek- és Könnyűzenei koncertek
Szombatonként a családokat szerettük volna a Zenepavilon 
elé ültetni, állítani, hogy a picik és nagyobbak is megtalálják 
azt a zenei világot, mely minden korosztály és zenei ízlés szá-
mára fogadható, befogadható.
Így a gyerkőcöket július végén Szilas Miklós énekeltette 
meg, aztán Huzella Péter egyedi hangvételű műsorát hall-
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gathatták meg. Végezetül a Kalandárium gyermekzenekar 
játszott a mindig nagy létszámú gyerekseregnek.
Az idősebb korosztály számára hatalmas zenei élményt jelen-
tett a Halper-Hendrix Experiment, feat. Ric Toldon, akik 
Jimi Hendrix legendás nótáit játszották, énekelték, teljesen 
lenyűgözve a több száz főnyi hallgatóságot. A könnyűzenei estek 
folytatásaként a Brass Dance Show igényes, színes műsora szó-
rakoztatta, vonta be a közönséget. A Zenepavilonban rendezett 
könnyűzenei esteket a népdalokat modern hangzásvilágba ülte-
tett Barackmag zenekar zárta, nagy sikerrel.
Szerdán és csütörtökön, esténként csodálatos, képzett tánco-
sokban is gyönyörködhettünk, akik intézményünkben próbál-
tak – itt volt például a Balatonfüredi Anna-bálon nyitótáncot 
adó Valcer Táncstúdió is, népes rajongótáborával.
Mire ezek a sorok megjelennek, már csak múltidő lesz a még 

előttünk álló rockabilly együttes, a Memphys Moon ’55 kon-
certje és a Musztáng SE fellépése – mellyel a Balatonsze-
mesi Latinovits Zoltán Művelődési Ház zárja nyári program-
jainak sorát.
Kérem engedjék meg, hogy megköszönjem magam és kol-
légáim nevében Balatonszemes Község Önkormányzat Kép-
viselő-testülete és a Nemzeti Kulturális Alap kimagasló támo-
gatását.
Köszönöm Önöknek, hogy velünk tartottak, remélem, remél-
jük akár itt élnek, akár itt nyaralnak, de találtak kedvükre való 
programot, s járjanak bármerre, továbbviszik jóhírünket!
Várom, várjuk Önöket jövő nyáron is, addig is tartsanak velünk 
őszi-téli színházi, ismeretterjesztő műsorainkon is!

Kissné Tordai Beáta
 igazgató

Barackmag Zenekar
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Tyúk vagy a tojás?
Mint települési lakos, és képviselő írok most egy szerintem 
megfontolandó témában. Az önkormányzat régóta azon 
igyekszik, hogy Balatonszemest vonzó, főleg idegenforgalmi 
szempontból vonzó illetve még vonzóbb településsé tegye. 
Ennek oka egyértelmű. A falu is, a településen szolgáltató 
vállalkozók is főleg az idegenforgalomból élnek, vagy 
közvetlenül, vagy közvetett módon. Ezért többek közt 
nagyon fontos, hogy a mára gyakorlatilag két hónapra, 
vagy inkább 8 hétre lecsökkenő szezont kinyújtsuk. 
A Művelődési ház igyekszik elő és utószezonban is jó 
programokkal csalogatni a vendéget, a K� tavasztól őszig, 
sőt éven át tisztán tartja a települést.  

Talán megváltozott a turizmus is, mert egyre többen 
vannak a hétvégés, hosszú hétvégés turisták. Vannak 
vállalkozók – étterem, büfé – akik éveken át rengeteget 
áldoztak azért, hogy mára hosszú sorokban álljanak 
a vendégek, hogy a tele parkoló jelezze, ide érdemes 
jönni. Ők nem csak maguknak tettek ezzel jót, hanem 
a településnek is. 

Sajnos azonban vannak, akik éppen ellenkezőleg 
járnak el. Augusztus 26-27. Igaz, hogy 20.-a után volt, de 
meleg volt, a víz is jó volt, s olyan tömeg volt a strandokon, 
mint szezonban. Viszont egy sor vállalkozó zárva volt és 
az egyik ABC polcai tátongtak az ürességtől. Tavasszal, 
illetve inkább úgy mondom, hogy nyár elején magam 
hallottam egy családtól, hogy „Gyerekek, menjünk 
tovább, itt még semmi nincs nyitva!”  és elmentek egy 
faluval odébb.  

A vállalkozók azt mondják, nincs értelme, nem 
térül meg. Biztos?  Lehet, csak meg kellene szoknia 
a vendégnek, hogy itt nyitva vannak, és emiatt aztán 
elkezdenének ide járni.  Lehet, hogy befektetésnek 
kellene tekinteni azt az időszakot, amikor még tényleg 
kevesen jönnek. Mert lehet, hogy fürdeni még nem 
lehet, de egy sor szórakozási lehetőség van, és van az a 
korosztály, akinek nem pont a fürdés a lényeg, hanem 
minden más, amit ez a falu adni tud.

Most szeptember végén pl. lesz egy nagyszabású 
futóverseny, helyi „aktivisták” kezdeményezésére. 
Legalább 2000 embert fog bevonzani. Nagyon jó lenne, 
ha ők úgy mennének el, hogy jó volt itt, és minden volt 
itt, ami kell a jó kikapcsolódáshoz, mert akkor jönnek 
majd máskor is. Nekünk pedig létkérdés, hogy jöjjenek. 

Boór Miklós 
képviselő

Augusztus 20.-án Balatonszemesen ünnepélyes 
keretek között 23. alkalommal került sor a 
Hunyady-díj átadására. A díjat a fürdőegyesület 
által felkért tagokból álló bizottság ítéli oda – a 
beérkezett javaslatok alapján – egy községi lakónak 
és egy a községhez kötődö nyaralónak. A bizottság 
a helyi fürdőegyesület által felkért tagokból áll, 
melyben a község állandó lakosai is részt vesznek.  
A Hunyady-díj alapító okirata szerint: ,,A Balaton-
szemesi Fürdőegyesület attól a meggyőződésétől 
vezéreltetve, hogy gróf Hunyady József sokat tett 
Balatonszemes községért és az üdülöterületért,  
a fürdőegyesület elhatározta, hogy tiszteletére díjat 
alapít Hunyadi-díj néven. A díjat minden évben a 
flirdőegyesület által felkért tagokból álló -Hunydi 
díj Bizottság ítéli oda egy balatonszemesi, és egy, 
Balatonszemeshez kötődö nyaraló személynek, akik 
a bizottság megítélése szerint a legtöbbet tették  
a község és az üdülőterület fejlesztése, felvirágozta-
tása, a települési hagyományok ápolása és a közös-
ség kulturális élete-és a kultúra fejlesztése terüle-
tén. A Hunyady-díj Bizottság minden évben a Szent 
István napi ünnepségek keretében, méltó körülmé-
nyek között adja át a díjat a díjazott személyeknek.”
A díjat a Hunyady díj-bizottság ez évben a következő 
személyeknek ítélte oda: Dr. Kálmán Vicéné Kiss Gizel-
la úrhlgynek, mert sokat munkálkodott a község kul-
turális hagyományainak feltámasztásáért és megis-
mertetéséért, killönösen a keresztjárás szakásának 
megújításáért Előadásaiból képet kaphattok szemes 
jeles épületeinek történetérőL Benedek Jenőné Bösze 
Zsuzsanna úrhölgyneknak, mert sokat munkálkodott 
a község lakosainak egészségmegőrzéséért. A házior-
vosi ellátásban legjobb tudása szerint, a lakosság leg-
nagyobb megelégedésére közel 30 éven át segítette 
a háziorvos munkáját.

 Eltér Balázs Valkóné Kovács Márta 
 a fürdőegyesület  a Hunyadl-díj bizottság
 elnöke titkára

Dr. Csapodi Pál 
A Hunyadi-díj bizottság 

elnöke 

Hunyady-díj 2017
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VÖRÖSKERESZTES HÍREK
Örömmel és büszkeséggel adunk hírt az 
augusztus 15-i véradásról, ahol 43 véradó 
aktív segítségével tudtunk hozzájárulni a 
nyári zavartalan vérellátáshoz!
A tavalyi évben megfogalmazódott 
igény hogy, évente három alkalommal 
szervezzünk véradást, a Vérellátó Állo-
más és a területi Vöröskereszt elismerését  
is kivívta:„- Hozzátok nem hiába jövünk!” 
Szeretném megköszönni véradóink aktív 
részvételét és nem utolsó sorban segít-
ségét aktivistáinknak. Következő véradá-
sunk december 11-én, hétfőn lesz, ünne-
pek előtti adománygyűjtő akciónk idén is 
meghirdetésre kerül.
Köszönjük segítségüket!

Tóthné Bazsó Krisztina

A Dél-Balaton FC 2017 elején 
pályázatot nyújtott be az 
M L S Z  O r s z á g o s  Te q b a l l 

Asztal pályázati k iírására, amit a 
második körben, az első körös tar-
talék l istára kerülés  után,  végül 

támogatásra érdemesnek találtak. 
A Teqball  asztal  ér téke az MLSZ 
pályázati útmutatója alapján meg-
közelíti 800 000 Ft-ot, a pályázati 
támogatás elnyeréséhez szükséges 
önrészt a pályázó Dél-Balaton FC 

f inanszírozta .  A  Teqbal l  asztalt 
augusztus elején szállították le és 
szerelték össze az MLSZ munkatár-
sai, mely az Általános Iskola udva-
rán kerül t  e lhelyezésre,  ahol  a 
következő hetekben az iskola tanu-

Dél-Balaton FC hírek
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lói és a Dél-Balaton FC játékosai 
egyaránt használatba vehetik majd.
A Magyar Labdarúgó Szövetség 
Somogy Megyei Igazgatóságának Ver-
senybizottsága a Somogy megyei II. 
osztályú bajnokság átszervezéséről 
döntött a következő évi, 2018-2019-es 
szezontól kezdve. Az Északi és a Déli 
csoport összevonásával az idei 2017-
2018-as bajnokság legjobb 8-8 csapa-
ta őrizheti csak meg megyei II. osztá-
lyú tagságát, így az Északi csoportból 
4, a Déli csoportból pedig 5 csapat esik 
ki a megyei III. osztályba. Ezzel az 
átszervezéssel jelentősen megnövelik 
a klubok pénzügyi és adminisztrációs 
terheit egyaránt, nem is beszélve a 
csapatokra váró nagyobb távolságok 
okozta utazási idő növekedéséről.
De a 2017-2018-as szezonban még 
az alábbi csapatok alkotják a Somogy 
Megyei II .  osztály Észak csoport-
ját: Somogyvár, Lengyeltóti, Öreglak, 

Ba l ato n fö ld vár,  Ba latonberény, 
Zamárdi, Balatonszemes, Balaton-
szár szó, Balatonszabadi,  Buzsák, 
Kéthely, Somogyjád.
A megyei II. osztály Északi csoportjának 
változásai a 2017-2018-as szezonra: 
- a Somogyvár együttese a 2016-2017-
es szezon végén kiesett a megyei I. 
osztályból és a megyei II. osztály Északi 
csoportjába sorolták be,
- a Somogyjád csapatát a megyei II. 
osztály Déli csoportjából áthelyezték 
az Északiba,
- a tavaly még a megyei II. osztályú 
bajnokság Északi csoportjában sze-
replő Szőlősgyörök a megyei III. osz-
tályba, az Andocs gárdája pedig a 
megyei IV. osztályba lépett vissza, 
- a Fonyód együttese, mely a 2016-
2017-es megyei II. osztályú bajnok-
ság Északi csoportjának ezüstérme-
se, bár elbukta a megyei I. osztályba 
való feljutásért vívott osztályozó 

mérkőzését, a bajnok Lengyeltóti fel-
jutásról való lemondása után az 
MLSZ felkérése alapján a következő 
bajnoki idényben a Somogy Megyei 
I. osztályban indul.
Az idei bajnokság ezzel jóval kiélezet-
tebb,  az átszervezés okozta tét miatt 
sokkal fontosabb lesz minden csapat 
számára a mérkőzéseken elért ered-
mény, mint a korábbi években.

Vasicsek László
Dél-Balaton FC elnök

H I R D E T É S

MASSZÁZS
Ha gerincproblémák, ízületi 

gondok, és egyéb reumatikus 
fájdalmak kínozzák, KERESSEN, 

hogy segíthessek!
Várom szeretettel: Rózsa Lajos  

masszőr, terapeuta
Tel.:  06 30 288 2975  
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