Endrédi Kis Újság 2018. május XIX/1. szám

Balatonendréd Község Képviselõ-testületének lapja

Dsida Jenõ :
Édesanyám keze (részlet)
A legáldottabb kéz a földön,
a te kezed jó Anyám
Rettentõ semmi mélyén álltam
közelgõ létem hajnalán;
A te két kezed volt a mentõm
s a fényes földre helyezett
Add ide, - csak egy pillanatra
Hadd csókolom meg kezedet!
Ez a kéz áldja, szenteli meg
a napnak étkét, italát.
Ez a kéz vállalt életére
Gyilkos robotban rabigát,
Ez tette éltünk nappalokká
A nyugodalmi perceket.
Add ide, - csak egy pillanatra
Hadd csókolom meg kezedet!
Lábam alól, ha néha-néha
El is tévedt az igaz út,
Ujjaid rögtön megmutatták:
Látod, a vétek szörnyû rút!
Ne hidd Anyám, ne hidd, hogy egykor
Feledni bírnám ezeket!. . .
Add ide, - csak egy pillanatra
Hadd csókolom meg kezedet!
Oh, hogy így drága két kezeddel
Soká vezess még, adja ég.
Ha csókot merek adni rája
Tudjam, hogy lelkem tiszta még.
Tudtam, hogy egy más, szebb hazában
A szent jövendõ nem veszett!
Add ide, - csak egy pillanatra
Hadd csókolom meg kezedet!
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

A Képviselõ-testület 2017. december havi
ülésérõl

A Képviselõ-testület elfogadta az Önkormányzat
2018. évi költségvetését.

A Képviselõ-testület elfogadta a 2018. évi belsõ
ellenõrzési tervét..

A Képviselõ-testület elfogadta a civil
szervezetek 2017. évi beszámolóját és döntött a
2018. évi támogatásukról.

A Képviselõ-testület elfogadta a 2018. évi
átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletét.
A Képviselõ-testület döntött a volt TSZ
területén raktárhelység bérletérõl.
A Képviselõ-testület elfogadta Balatonendréd
Község Településarculati Kézikönyvét.
A Képviselõ-testület 2018. január 30. napján
tartott ülésérõl
A Képviselõ-testület megállapította az étkezési
térítési díjak 2018. évi összegét.
A Képviselõ-testület meghatározta a cafetéria
juttatás 2018. évi keretösszegét.
A Képviselõ-testület döntött a Balatonendréd
731/11 hrsz-ú ( Ady E. utca volt TSZ közti út) út
megvásárlásáról.
A Képviselõ-testület döntött a Balatonendréd
0133/4, 093/1 hrsz-ú ingatlanokon történõ
illegális hulladék elszállításáról és fenti
ingatlanok megközelítésére alkalmas
önkormányzati magánúton behajtásgátló
telepítésérõl.
A Képviselõ-testület döntött a 20394/6 hrsz-ú
ingatlan egy részének közparkká minõsítésérõl.
(Katolikus templom melletti terület.
A Képviselõ-testület 2018.
február 27. napján tartott
ülésérõl
A Képviselõ-testület döntött az
óvodai körzethatárról a
nyitvatartási rendrõl és a
beiratkozás idõpontjáról. Az
Óvodai beiratkozás ideje: 2018.
május 7-8. napja 8-17 óra között.

A Képviselõ-testület 2018. március 27. napján
tartott ülésérõl
A Képviselõ-testület elfogadta rendõrség által
készített a település közrendjérõl és
közbiztonságáról szóló beszámolóját.
A Képviselõ-testület döntött arról, hogy
pályázatot ír ki a Balatonendrédi Kerekerdõ
Óvoda intézményvezetõi álláshelyére, mivel a
jelenlegi vezetõ megbízatása a nevelési év
végével megszûnik.
A Képviselõ-testület a településrendezési
eszközök 3. számú módosításáról döntött. (A
volt TSZ területen naperõmû létesítésére nyílik
mód. )

A Képviselõ-testület felülvizsgálta és elfogadta a
Balatonendrédi Közterületek
közterületjellegének felülvizsgálatáról szóló
elõterjesztést, valamint módosította a külterületi
házszám megállapítás szabályait. A külterületi
közterületek elnevezése a következõképpen
változik:
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Felhívás

Az utóbbi idõben több lakossági bejelentés is érkezett, hogy Magyar Közút kezelésében (Fõ utca) valamint Önkormányzati kezelésben lévõ
beleterületi közutakra egyes mezõgazdasági tevékenységet folytató vállalkozók, valamint terepjáró autók tulajdonosai úgy hajtanak fel, hogy a
közútra jelentõs mennyiségû sarat visznek fel. A
fenti jogellenes tevékenység a közúti közlekedés
szabályairól szóló 1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendelet az alábbi szabályába ütközik:
„63. § (1) Aki a közutat vagy a közúti jelzést megrongálta, beszennyezte vagy a közútra a közlekedés biztonságát, zavartalanságát hátrányosan
befolyásoló tárgyat juttatott, köteles a keletkezõ
veszély elhárításáról gondoskodni, illetõleg
ameddig az nem lehetséges, a veszélyrõl a közlekedés többi résztvevõjét tájékoztatni.
(2) Földútról szilárd burkolatú útra való ráhajtás elõtt a jármûrõl a rátapadt sarat - amely a
szilárd burkolatú utat beszennyezheti - el kell távolítani.”
A szabálysértésekrõl, a szabálysértési eljárásról
és a szabálysértési nyilvántartási rendszerrõl szóló 2012. évi I. törvény az alábbi szabályokat tartalmazza:
„224. § (1) Aki a közúti közlekedés szabályairól
szóló (a továbbiakban: ) meghatározott közúti
közlekedés szabályait megszegi, ha a 217-222. §a szerinti szabálysértés nem valósul meg, szabálysértést követ el.”
Felhívom a mezõgazdasági géptulajdonosok és
terepjáróval rendelkezõ gépjármûtulajdonosok
figyelmét, hogy a jövõben a közutakra történõ
felhajtás elõtt a jármûre rátapadta sarat távolítsák el és gondoskodjanak az esetlegesen beszenynyezett közút megfelelõ tisztításáról.
A rendezett tiszta településkép fenntartása és
megóvása mindannyiunk közös érdeke.
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Nagy

Béláné a Kõröshegyi Közös
Önkormányzati Hivatal és jogelõd intézményei
(Zamárdi
Nagyközségi
Közös
Tanács,
Balatonendrédi Polgármesteri Hivatal) igazgatási
fõelõadója
2018.
április
30.
napjával
kezdeményezte közszolgálati jogviszonyának
megszûntetését nyugállományba vonulása miatt.
Marika 1988. évtõl dolgozott a Hivatalnál és
elmondhatjuk, hogy aktív éveinek nagyrészét a
közigazgatásban a köz, illetve a balatonendrédi
emberek szolgálatában élte le. Kiemelkedõ
szakmai
tudása,
jó
emberismerete,
segítõkészsége, felelõsségérzete alkalmassá tették
arra, hogy ezt a nem könnyû szakmai pályát
évtizedekig volt és jelenlegi vezetõi, de
elsõsorban a település lakosainak legnagyobb
megelégedésére szolgálja.
Balatonendréd Község Önkormányzat Képviselõtestülete, Balatonendréd Község Polgármestere,
a Kõröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzõje és a Balatonendrédi Kirendeltség
dolgozói nevében köszönjük az elmúlt 30 évben
végzett lelkiismeretes, kitartó, magas színvonalú
munkádat. Nyugdíjas éveidre jó egészséget, és
minden jót kívánunk!
Késmárki Tibor, Dr. Friss Attila
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Tájékoztatás
Tájékoztatom a település idõskorúak támogatására jogosult lakosságát, hogy a december
hónapban kifizetésre kerülõ idõsek napi támogatás átvételének szabályai megváltoztak.
A támogatás átvételére elsõsorban az idõsek napján van lehetõség, vagy ennek elmulasztása esetén tárgyév december 19. napjáig a Községháza (Balatonendréd, Fõ u. 75.) épületében.
E határidõ elmulasztása jogvesztõ, azaz a fenti idõpontot követõen nem lesz lehetõség a támogatás felvételére.
dr. Friss Attila
jegyzõ

2018.05. 05. 05. Falunapi program
I.)
Kiállítás a Közösségi Házban 13:00-tól 18:00-ig
II.) Focimeccsek 9:00-tól a focipályán
III.) Dudahegy:
12:00 fõzõverseny kezdete
12:00 Lelovics Zsolt zenés mûsora
14:00 Ovisok mûsora
14:15 Helyi táncosaink mûsora
14:30 Énekkar
14:45 Édesanyák köszöntése
15:15 Iskolai néptáncosok mûsora
15:30 Paródia
16:00 Bogárháton interaktív bemutató és mûsor a gyerekeknek
(plusz 1 óra kézmûves foglalkozás a gyerekeknek)
16:45 Kapolyi Nefelejcs néptánccsoport mûsora
17:00 Polgármesteri beszéd, eredményhirdetés
18:00 Maksa Zoltán kabaré mûsora
19:00 Sztárvendég: Sergio Santos
20:00 Dudahegyi vigadalom a Voice zenekarral
22:00 Tábortûz
IV.)
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

Plusz események:
Focimeccsek: 9 órától
Süti sütõ verseny: Nevezés egy tálca sütivel 15:00-ig
Idén pite kategóriában várjuk nevezéseiket!
Fozõverseny
Kugli verseny
Rajzpályázat 3-15 éves gyerekeknek „Élet a kis falunkban” címmel
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ÓVODAI HÍREK
A tanulási zavar és megelõzése
Az elõzõ Endrédi Kis Újságban írtam a tanulási zavar megelõzésérõl. Akkor a testséma kialakításához javasoltam néhány otthon is használható játékötletet. A mostani írásomban folytatom a témát két másik területtel, nevezetesen az
egyensúlyérzék fejlesztési lehetõségeivel valamint a térorientációval.
Emlékeztetõül - Mi is az a tanulási zavar?
A tanulási zavarnak röviden összefoglalva azt a jelenséget
nevezhetjük, amikor egy gyermek normális, átlagos oktatási körülmények között nem tud megtanulni írni, olvasni
vagy számolni. Vagy ha ezeken a területeken iskolai teljesítménye jelentõsen elmarad az intelligencia szintje alapján
elvárható teljesítménytõl. Amikor értelmi fogyatékosságról
beszélünk, ezt könnyen elfogadja a környezet, de amikor
normál vagy átlag feletti értelmi képességekkel rendelkezõ
gyermek nem boldogul az iskolában, mind a szülõk, mind a
pedagógusok értetlenül állnak a probléma elõtt. Nem a
gyermek eszével, szorgalmával van baj, hanem az íráshoz,
olvasáshoz, számoláshoz szükséges alapfunkciók egyikének
– másikának fejlettlensége okoz nehézséget.
Figyelmeztetõ jelek lehetnek:
·

Rendezetlen, bizonytalan mozgás - egyensúly, térorientációs és testséma problémák.

·

Kialakulatlan oldaliság - testséma és térorientációs zavar.

·

A gyermek nem tudja követni a mozgásokra vonatkozó utasításokat, még akkor sem, ha bemutatják
neki - testséma, térorientációs zavar, elmaradás a
nagymozgások szintjében.

·

Figyelmetlenség - belsõ rendezetlenség, az egymásutániság felfogásának nehézsége, elterelhetõség, összefüggésben lehet az egyensúlyrendszer
gyengeségével.

·

Rossz ceruzafogás - testsémazavar, finommozgási
nehézségek.

·

Kusza rajzok, elmaradott rajzszint, a rajzolás elutasítása - térorientációs zavarok, a finommozgás fejletlensége.

·

Artikulációs problémák - beszédhang-megkülönböztetési nehézségek, sorbarendezési problémák.

Játékok a tanulási zavarok megelõzéséhez: az egyensúlyérzék fejlesztése
A tanulási nehézségekkel küzdõ gyermekeknél a figyelmetlenség, szétszórtság általános tünet. Ezek hátterében sejteni lehet az egyensúlyrendszer gyengeségét. Ezért ennek a
rendszernek az ingerlése jótékony hatású lehet. Ezek a gyakorlatok igen jól használhatóak a figyelem javítására.
A legtöbb gyermek nagyon szeret hintázni. A csecsemõk
addig sírnak, míg nem kapják meg a kívánt ringatást (a bölcsõ milyen régi, jó találmány!). A fejlõdõ idegrendszernek

szüksége van ilyen jellegû ingerlésre, hiánya neurológiai zavarokat okoz. (A lepedõben forgatás csecsemõknél neurológiai zavarokat szüntet meg.)
• Vonalon járás
Rajzoljunk, vagy ragasszunk egy vonalat a földre, azon
mennek végig a gyermekek - lehet hátra is, valamint egyensúlyozva, kanyarodhat is a vonal stb.
• Erdei séta
Utcát rajzolunk, vagy ragasztunk a földre, ez lehet erdei út,
melléje lehet tenni tárgyakat (virág, gomba), amit séta közben összeszedhetnek a gyerekek. Az útra akadályokat lehet
tenni (kövek), amit át kell lépni stb.
• Vízszállítás
Félig telt joghurtos pohárban visznek vizet a gyermekek
akadályokon keresztül - székeken, padokon kell átmászni,
kötélbõl, karikából lehet alagutat csinálni, amin át kell bújni stb.
• Kötéltáncosok
Kötelet fektetünk a padlóra, a gyermekek mezítláb mennek
végig rajta. Csukott szemmel is megpróbálhatják.
• Babzsák a fejen
Babzsákot egyensúlyozva leülnek, felállnak, padon, asztalon, széken átmásznak. Mindenféle tárggyal ki lehet próbálni, egyre nehezedhetnek a feladatok, de csak akkor, ha
a könnyebb már megy.
• Lebegõülés
Lebegõülésben átemelik a lábukat a bot felett. Utána két
kézzel megfogják a botot, és ebben a helyzetben óvatosan
dülöngélnek (csónakázás), vigyázva, nehogy felboruljanak.
• Léggömb
Egy lufi mindig nagy öröm a gyermekeknek. Szívesen játszanak vele. Használjuk ki ezt! Egyensúlyozhatnak vele ujjon, vállon, fejen, orron, térden, lábon stb.
• Szigetrõl szigetre
Egy lábon ugrálnak egyik karikából a másikba - minden szigetet meg kell látogatni, egy szigeten egyszerre csak egy
gyerek lehet, a szigeten pihenhet egy picit, lábat cserélhet.
• Ki a legügyesebb gólya?
Nyitott, majd csukott szemmel (éjszaka alszik a gólya) minél tovább próbálnak féllábon állni.
• Mocsár
Elvarázsolt helyen kell átvergõdni a gyermekeknek. Bal lábukkal csak piros, jobb lábukkal csak kék korongra szabad
lépniük, így kell átkelni egy ingoványon. A korongokat úgy
helyezzük el, hogy megoldható legyen a feladat akár többféleképpen is, de ne lehessen könnyen átlépni egyik korongról a másikra.
• Krumplifutás
Kanálra krumplit teszünk, így kell eljutni egy meghatározott helyre - lehet akadályokon keresztül is.
• Kakasviadal
Fõleg fiúknak való. Két fiú egymással szemben féllábon áll,
karjait a mellén összekulcsolja, jelre egymásnak rontanak,
és megpróbálják a másikat kibillenteni az egyensúlyából.
Csak a karok találkozhatnak!
Játékok a tanulási zavarok megelõzéséhez: a térorientáció
fejlesztése
A testséma és egyensúly gyakorlatoknál a belsõ történéseken volt a hangsúly, a térorientációs gyakorlatoknál a gyerekeknek önmagukat kell a külsõ környezetben elhelyezni.
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Az ember önmaga a központja világának, a dolgokat önmagához viszonyítva éli meg a térben – elõtte, mögötte, alatta
felette vagy mellette. Fontos, hogy ezek a relációk biztosan,
tisztán mûködjenek, különben összerendezetlenné válik
minden mozgás, észlelés.
Különösen nehéz a jobb-bal oldal megkülönböztetése, mert
az emberi test szimmetriája miatt nincs könnyû támpont.
Iskoláskorra éppen ez a viszonyítás nem alakul ki sok gyereknél, pedig az írás, olvasás, számolás lehetetlenné válik a
relációk birtoklása nélkül.
Tanulási zavarokkal küzdõ gyerekeknél ez igen jellemzõ
probléma. Számukra nincs különbség d-b, kép-pék stb. között, a számtani mûveleteknél nem értik, hogy például a kivonásnál mit mibõl vegyen el, stb. Ezeket a viszonyokat
nem lehet megtanultatni, a gyereknek magának kell elsajátítani sok tapasztalat alapján.
• Figuraalakítás
Egyszerû formákat rajzolunk fel egy nagy lapra, ezeket kell
a gyermekeknek a testükkel képezni. Meg lehet próbálni a
nagybetûk közül az egyszerûbbeket kialakítani a testükkel.
• Figurajárás
A táblára rajzolt figurát kell eljárnia a gyermekeknek nyolcas, kör, csigavonal, “s” betû, “s” csigavonallal, négyzet, háromszög stb. Lehet kitalálós játék, egy megnézi az
ábrát és eljárja, a többi kitalálja, lerajzolja stb.
• Két fal között sötétben
Elõször a szoba két végpontja között átmennek és számolják a lépéseket, majd csukott szemmel igyekeznek elérni a
falat. A játékvezetõ segít az irányeltéréseknél. Késõbb lehet
akadályokkal felépíteni az utat.
• Hány lépésre van szükséged?
Az elõzõ játék folytatása lehet a következõ alkalmakkor. A
gyermek mondja meg, hány lépéssel tud bizonyos tárgyat
elérni, vagy a játékvezetõhöz menni stb.
• Akadálypálya
Székekbõl, asztalokból akadálypályát építünk. Meghatározott módon kell átjutni a gyermekeknek - fölötte, alatta,
mellette, jobbra vagy balra, valamik között stb. Tudatosítsuk kimondással az irányokat!
• Figurarajzolás
Kockás papírra rajzolnak a gyermekek utasítás szerint. Elõre elkészített rajzot diktálunk nekik – egy lépés (kockányi)
lefelé, jobbra, fel stb. A rajz legyen egyszer és fordítsunk
elég idõt a feladat magyarázatára. Mikor egy rajz kész, öszsze lehet hasonlítaniuk a csoportvezetõ kezében lévõvel.
Ugyanolyan-e, jó, ha a kezdõpontot megadjuk. Minták lehetnek lépcsõ, négyzet, vastag kereszt, „T“ stb. betûk, formák.
·
Elõtt-mögött-mellett-alatt-felett
Utasítás szerint helyezik el a tárgyakat a megfelelõ reláció-
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ba. Lehet egy vagy több tárggyal, ülve, állva, fekve, lehet
kombinálni. Pl. „babzsák felettem, könyv alattam, labda elõttem, könyv alatt a füzet“, de lehetõleg egyszerûbb utasításokkal kezdjük.
• Szem–kéz
Páros játék. Az egyik gyermek a szem - õ nézheti meg az ábránkat, a másik a kéz, - õ rakja ki az ábrán aszerint, ahogy
a szem mondja. Elõtte gyakoroltassuk a gyermekekkel a kifejezésnek ezt a teljes módját, hogy pl. a pálcika fölé egy piros korong, mellé egy zöld pálcika stb. Az ábránk eleinte
nagyon egyszerûen kirakható elemekbõl álljon, majd lehet
nehezíteni. Elõre hívjuk fel a figyelmet arra, hogy a szemen
és a kézen egyformán múlik a siker, és se a kezünk, se a szemünk nem szokott veszekedni, ha egy másolás nem sikerül
rögtön.
• Kutyavezetés
Egy labdát bottal vezeti akadályok között az egyik gyermek,
majd átadja a „pórázt“ egy másik gyermeknek. A botnak
mindig érintenie kell a labdát, különben elszökik a kutyus.
• Labdapattogtatás a tetõn
Rajzolunk egy sematikus házat minden gyermeknek a padlóra (õk is rajzolhatják maguknak), és labdát pattogtatnak
utasítás szerint - a házban, a ház mellett, alatta a pincében,
fenn a tetõn.
• Tolatás
Páros játék. Egyik gyermek hátrafelé megy, a másik irányítja az akadályok között - jobb kezed felé egy lépés, bal kezed felé stb. Ezt akkor játszhatjuk, ha már a gyermekek egy
része biztosabb a jobb-bal megkülönböztetésben és irányítani tudják a társukat így.
• Árnyékok
Egy gyermeket utánoz mindenki, mintha az árnyékai lennének, így járnak ide-oda. Elõször a csoportvezetõ legyen,
akit utánoznak, hogy mintát adjon a nem túl gyors, látványos mozgásra. Lehet páronként is játszani.
• Képkirakós
Képeslapokat darabokra vágunk, így készítünk egyszerû
puzzle-t a gyermekeknek. Érdekes állatképeket használjunk! Néhány különbözõ alapszínû kép darabjait összekeverve csapatjáték lehet, melyik csapat rakja ki a képét elõször?
• Labirintus
Egyszerû labirintust rajzolunk a papírra minden gyermeknek. Ezen kell végig mennie.
Hasznos idõtöltést, jó játékot kívánok!
Kovácsné Ilon Anna
óvodavezetõ
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Hirdetmény

nek utolsó határnapját követõ tizenöt napon
belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye,
annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzõt

Óvodai beíratás a 2018/19. nevelési évre
Beiratkozás helye:
Balatonendrédi Kerekerdõ Óvoda
8613 Balatonendréd, Fõ utca 77., Tel: 84/348-846

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, melyeket a beiratkozáskor be kell mutatni:
•

a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (születési anyakönyvi kivonat vagy személyi igazolvány) és lakcímet igazoló hatósági
igazolványt (lakcímkártya), a gyermek TAJ
kártyáját és

•

a szülõ személyi azonosító és lakcímet igazoló
hatósági igazolványát (lakcímkártya),

•

a gyermek oltási könyvét,

•

a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumokat, a gyermek fejlõdésével kapcsolatban keletkezett dokumentumokat, szakértõi véleményeket,

Beiratkozás idõpontja: 2018. május 7 – 8. (hétfõkedd) 8 - 17 óráig
A beíratással kapcsolatos fontos tudnivalók:
•

•

•

Be kell íratni minden gyermeket, aki 2018. augusztus 31-ig betölti a harmadik életévét.
2018. szeptember 1-jétõl a harmadik életévét
betöltött gyermek legalább napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni!
Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a
harmadik életévét a felvételétõl számított fél
éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a felvételi körzetben lakóhellyel, ennek hiányában
tartózkodási hellyel rendelkezõ hároméves és
annál idõsebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthetõ.
Amennyiben az óvodai nevelésre kötelezett
gyermek óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, arról a szülõ köteles a beiratkozás idejé-

Kérjük a Tisztelt Szülõket, hogy az év közbeni felvételi ig2ényeket (azokra a gyermekekre vonatkozik, akik
2018. augusztus 31-e után töltik be a 3. életévüket) is
a fenti idõpontban szíveskedjenek jelezni az óvodában.
Balatonendréd, 2018. április 12.
Kovácsné Ilon Anna
óvodavezetõ
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Iskolai hírek
MATEMATIKA VERSENY
BALATONFÜREDEN
Iskolánk két nyolcadik osztályos tanulója v
állalta, hogy részt vesz a Szent Benedek Általános Iskola, Középiskola, Alapfokú Muvészeti Iskola és Kollégium Balatonfüredi Tagintézményének középiskolai
felvételi el[készít[ internetes matematika versenyén.
12 hétig tartott a verseny. Kéthetente kaptak a gyerekek egy adott téma köré csoportosuló 10 összetett feladatot tartalmazó feladatsort, melynek megoldását
határidõre vissza kellett küldeni. A 41 jelentkezõ közül 27-én teljesítették a feladatokat. A legjobb 6 tanulót behívták írásbeli döntõre. Rajhona Leona és
Hekeli Áron is bejutott a január 13-i balatonfüredi
utolsó fordulóba. Nagyon szép eredményt értek el:
Áron 4. ,Leona 1. helyezett lett.
Nemzetközi Kenguru Matematika verseny-megyei
döntõ
Iskolánk 14 tanulója vett részt a versenyen 2. osztálytól a 8. osztályosokig. Korosztálytól függõen 60-75
perc alatt kellett megoldaniuk a gyerekeknek 24-30
szöveges feladatot. Tanulóink ismét nagyon szépen
teljesítettek. Az egyes évfolyamokon 120-230 diák vett
részt.

Iskolánk legszebb eredményt elért tanulói:
13. helyezés: Borsodi Bálint 6.osztály
16. helyezés: Sopsits Iza 3. osztály

19.helyezés: Kolumbán Boldizsár 5. osztály
22. helyezés: Rajhona Leona 8.osztály
24. helyezés: Bánffy Zsófia 8.osztály
Alapmûveleti Matematika verseny
A Tabon rendezett területi döntõn iskolánk 3 tanulója vett részt: Bálint Botond, Horváth Patrik 4.osztályos tanulók és Rajhona Leona 8. osztályos tanuló. 60
perc alatt kellett megoldaniuk egy összetett feladatokat tartalmazó alapmûveleti, mértékváltási, logikus
gondolkodást és szövegértést is tartalmazó feladatsort. A diákok nagyon szépen teljesítettek az évfolyamukon belül: Botond 8., Patrik 6., Letti 1 helyezést ért
el.
Bendegúz Akadémia megyei döntõ
A Bendegúz Akadémia levelezõs versenye évek óta
nagyon népszerû diákjaink körében. Harmadik éve
van lehetõsége a gyerekeknek, hogy a megyei döntõben is részt vegyenek. 45 perc alatt kell megoldaniuk
a választott tantárgy feladatsorát. Idén 8 tanulónk 9
tantárgyból vállalta, hogy megméretteti magát: Sopsits Iza, Sopsits Áron, Rajhona Nikolász 3. osztályos,
Lõrincz Janka 5.osztályos, György Tamara 6. osztályos, Györgyi Ármin 7. osztályos, Kopeczki Klaudia és
Rajhona Leona 8. osztályos tanulók. A verseny eredménye május közepére várható.

SOMOGY MEGYE EGYÉNI ASZTALITENISZ
BAJNOKSÁGA
Vati Milán. Kovács László és Györgyi Ármin képviselte a
Balatonendrédi Általános Iskolát ezen a versenyen. Milán a saját
korcsoportjában 2. helyezett lett. Attól a kaposvári fiútól kapott csak ki,
akit késobb kétszer is megvert a serdülõk között. A döntõt is vele
játszotta. Így a serdülõ korosztályban Milán megyebajnok lett.
11 meccs, 10 gyõzelem, 1 vereség. Remek teljesítmény!
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Asztalitenisz
Megyei Diákolimpiai Döntõ
Fonyód 2017. 11. 16.
Idén Fonyódon rendezték meg a megyei döntõt.
Iskolánkat 4 fiú képviselte.
Eredmények:
Egyéni verseny:
1. 2. kcs. fiúk: 1. Vati Milán
3. 4. kcs. fiúk: 1. Róbert
2. Kovács László
Csapatverseny: 1. Róbert, Kovács László, Györgyi
A fiúk kitartó munkája meghozta a gyümölcsét! Csak így
tovább!

Körzeti amator asztaliteniszverseny

Siófok körzet úszás diákolimpiai versenye

2017. április 3.

Balatonszemes

Balatonendréd

2017. december 15.

I-II. kcs. Lányok:
1. Szabó Rebeka ( B.endréd)
2. Szabó Hanna (B.szárszó)
3. Sopsits Izabella ( B.endréd)
I. kcs. Fiúk:
1. Körmendi Péter (Siófok)
2. Lindemann Zalán (Siófok)
3. Sopsits Áron ( B.endréd)
II. kcs. Fiúk:
1. Vati Milán ( B.endréd)
2. Tóth Marcell (Siófok)
3. Csepregi Csongor (Siófok)
III. kcs. Lányok:
1. Gyetvai Laura (B.szárszó)
2. Keller Kitti ( B.endréd)
3. Irázi Rebeka (B.szárszó)
III. kcs. Fiúk:
1. Kleiber Róbert ( B.endréd)
2. Györgyi Ármin ( B.endréd)
3. Kovács László ( B.endréd)
IV. kcs. Fiúk:
1. Szirovatka Martin (Siófok)
2. Soós Márton (Siófok)

Iskolánkat Bálint Bora, Bálint Botond, Borsodi Bálint
és Hekeli Áron képviselte az úszás diákolimpián.
Áron mindkét versenyszámban, amiben indult 3. helyezett lett, Boti hátúszásban 2. helyezett lett. A megyei versenyen, Kaposváron Bálint Botond indulhatott, ahol remek idovel megjavította egyéni legjobbját.
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CSIZMAZIA PÁLYÁZAT

ISKOLAI ESEMÉNYEK 2018. jan.-ápr.

Idén a 4. és 5. osztályosok közül 10, a 7. osztályból
pedig egy tanuló vett részt a Csizmazia címû pályázaton,
melynek keretein belül megoszthatták élményeiket házi
kedvenceik viselkedésérõl, egy napjáról és a téli
madáretetésrõl. A díjátadó ünnepség Szegeden a Móra
Ferenc Múzeumban volt. Diákjaink tárgyjutalomban
részesültek.

Díjazottak:

Kóczán

Levente

(5.o.),

Kolumbán Barnabás (7.o.), Kolumbán Boldizsár (5.o.),
Rajhona Henrietta (5.o.), Somogyi Flóra és Somogyi
Zsófia (4.o.)
Dicséretben részesültek: Alimov Mia Noémi (4.o), Béber
Csenge (5.o.), Karé Kata (5.o), Karé Sára (4.o) és Szabó
Rebeka (4.o).
A Balatonendrédi Általános Iskola Alapítványi és
Pedagógus díjat kapott az ünnepségen.
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Községi és Iskolai Könyvtár

(Balatonendréd, Szabadság u. 20.)
Nyitva tartás:
Hétfõ: 16:00 – 18:00
Kedd: zárva
Szerda: 12:00 – 15:00
Csütörtök: 12:00 – 15:00
Péntek: 8:00 – 12:00
Az könyvtár szolgáltatásai:
- tájékoztatás
a
könyvtár
dokumentumairól és szolgáltatásairól,
- könyvtári
dokumentumok
helyben
történõ használatának biztosítása,
- könyvtári dokumentumok kölcsönzése,
- tájékoztatás nyújtása más könyvtárak
szolgáltatásairól és dokumentumairól,
valamint más könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérésének segítése,
- tanórai és tanórán kívüli foglalkozások tartása.
Beiratkozás, kölcsönzés:
A beiratkozás a helyi lakosoknak, itt tanuló
és dolgozóknak ingyenes.
A könyvtár dokumentumait az olvasók 4
hét idõtartamra tudják kikölcsönözni. A
könyvtárból a tagok legfeljebb három
könyvet vihetnek ki egyszerre.
Megtalálható dokumentumféleségek:
- folyóiratok,
- szakkönyvek,
- kézikönyvek,
- gyermek- és ifjúsági regények,
- mesekönyvek,
- kötelezõ olvasmányok,
- szépirodalmi (magyar és idegen nyelvû)
mûvek.
A könyvtár szeretettel várja gyermek és felnõtt olvasóit.

Horváth Anita
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KATOLIKUS EGYHÁZ HÍREI
Mária, édesanyánk
Szent János írta le evangéliumában, hogy Nikodémus –
az elõkelõ, jólelkû farizeus – éjnek idején Jézushoz
ment egy kis beszélgetésre. Jézus akkor azt mondta neki: Bizony mondom neked, ha valaki újjá nem születik,
nem látja meg Isten országát. Nikodémus pedig csodálkozva kérdezte: Hogyan születhetik újjá valaki, amikor
öreg? Csak nem térhet vissza anyja méhébe azért, hogy
újjászülessék? – Jézus aztán megmagyarázta neki: Bizony mondom neked, aki nem születik vízbõl és Szentlélekbõl, nem mehet be Isten országába. – A teológusok szerint világos utalás ez a keresztségre. A vízbõl és
Szentlélekbõl való újjászületés a keresztségben valósul
meg.
Gondolkozunk el azon, hogy Nikodémus milyen jól ráérzett, milyen világosan látta, hogy a születés és anya
elválaszthatatlanul egybe tartozó fogalmak. Ahol születés és újjászületés van, ott az édesanyának nélkülözhetetlen szerepe van. S így van ez a kegyelmi életben is!
Máriáról a katolikus tanítás azt vallja, hogy Õ minden
hívõ lelki anyja és megdicsõült állapotában minden kegyelem közvetítõje is. Igaza van tehát Nikodémusnak:
születés, újjászületés nem képzelhetõ el anya nélkül.
És mennyire így akarta ezt az Úristen! Mielõtt elszéledtek – olvassuk az Apostolok Cselekedeteiben –,
odatelepedtek az apostolok Jézus anyja köré. Pünkösdkor is – amit az Egyház születésnapjának is tekinthetünk – együtt imádkoztak Máriával. Bizonyára ezért is
történt ez így, hogy az Egyház ne szervezet, ne intézmény hanem: Anyaszentegyház legyen. Otthon lett belõle, ahol az édesanyának nélkülözhetetlen szerepe
van.
És itt tulajdonképpen ahhoz a gondolathoz jutunk el,
hogy mi is a szerepe, mi a feladata az anyának? Miért
fontos, hogy nekünk, égi édesanyánk van. Tudjuk: az
anya elsõsorban az által válik anyává, hogy életet ad,
hogy világra hozza gyermekét. Igen, az anyaság fogalmához ez elég, de édesanyának lenni az más, az mérhetetlenül több ennél. Mert földi édesanyánknak sem azt
köszönjük csak, hogy életet adott, nem is csak azt, hogy
táplált, öltöztetett, elõteremtette és elrendezte mindazt, ami a megélhetésünkhöz, a növekedésünkhöz
szükséges. Neki elsõsorban azt köszönjük meg, ami
ezen túl van, hogy egy életstílusra tanított meg minket.
Hogy megtanított embernek lenni, emberien gondolkodni. Hogy amikor értünk aggódott, megtanított minket is másokért aggódni. Hogy amikor velünk örült,
megtanított minket is örülni másokkal. Hogy amikor
nekünk szolgált egész életével, megtanított minket is a
szolgáló szeretetre.
Mária – mint égi Édesanyánk – ugyanezt teszi. A keresztény lelkiség elképzelhetetlen annak az anyaságnak
a fénykoszorúja nélkül, amelyet Isten Mária közremûködésével ajándékozott gyermekeinek. Ezért érthetõ,
ha mi keresztények gyermeki szeretettel fordulunk
Mária felé, ráemeljük tekintetünket, hogy példája és
közbenjárása segítségével minket is felkaroljon és

gondjaiba vegyen. Vajon mi indokolja Máriához való
ragaszkodásunkat? Elsõsorban a körülmény, hogy távozása, megdicsõülése után sem szûnt meg édesanya
maradni. Ha követjük példáját és igent mondunk Isten
akaratára nem kell attól félnünk, hogy zsákutcába fordulunk és kudarcot vallunk életünkkel. Ebben egyikünk sem kételkedik, de a gyakorlatban nem mindig sikerül igent mondanunk. Szavunkkal nem is, de bensõnkben ezt mondogatjuk: Legyen meg az én akaratom! Úgy cselekszünk mint Jónás az ószövetség prófétája, aki tengerre száll, de ellenkezõ irányba indul. Ám
jön a vihar, a cethal gyomra és mégis el kell mennie
Ninivébe. Kemény megpróbáltatások hajlítják meg
akaratunkat, hogy végre Máriához hasonlóan kimondjuk az igent. A legszebb hónap alkonyán kérjük a Szûzanyát erõsítsen bennünket a tanulékonyságban, hogy
valóban emberré, emberségessé váljunk.
Aki még teheti köszöntse Õt az egyetlent, akinek életünket köszönhetjük, aki nem azért szeret bennünket,
mert jók, kedvesek, eredményesek, adakozók voltunk
hozzá, hanem egyszerûen azért szeret, mert nem tud
bennünket nem szeretni, mert õ az édesanyánk. Aki
már nem teheti, imádságban tegye meg, mert az Úrnak
módja van ezt imádságban küldött csókot továbbadni.
Híreink
•
Templomunkban anyagi lehetõségünkhöz mérten folytatódik az orgona felújítása, sekrestyeajtó cseréje.
•
Egyházközségünkben az elsõáldozás május 27én (Szentháromságvasárnap) 10 órakor lesz, szentmise
keretében. A bérmálás szentségét Varga László megyéspüspök június 3-án (vasárnap) 15 órakor szolgáltatja ki a 7-8. osztályos hittanosok részére. Imádkozzunk értük!
Pacs Katalin
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Angyali történet az anyai szeretetrõl
Egy legenda szerint az Úr angyala egy gyönyörû
napon elindult a mennybõl e régi világ irányába. Itt
végigment a mezõkön és városokon, és napnyugtakor
megigazgatva aranyszárnyának tollait, ezt mondta:
,,Most már vissza kell térnem a világosság világába,
vajon mit vigyek magammal itteni látogatásom
emlékéül? Ó, mily gyönyörûek és illatosak a virágok!
Leszakítom
azokat
és
csokorba
fogom.“
Elhaladva egy falusi otthon mellett, a nyitott ajtón át
meglátott egy csecsemõt, aki édesanyja arcára
mosolygott,
s
az
angyal
így
szólt:
,,E kisbaba mosolya szebb, mint a kezemben levõ
rózsák,
ezt
is
magammal
viszem.“
Aztán föltekintett a bölcsõ mellett álló édesanyára,
aki
szeretetét
árasztotta
kicsinyére
mint
kiapadhatatlan forrást, és megcsókolta gyermekét.
,,Ó - mondta az angyal -, ennek az édesanyának a
szeretete a legértékesebb, amit láttam az egész
világon.
Ezt
is
magammal
viszem.“
E három kinccsel a kezében visszarepült a
gyöngykapuk felé, és mielõtt belépett volna,
elhatározta,
hogy
megvizsgálja
emlékeit.
Legnagyobb meglepetésére a virágok már
elszáradtak, és nem látszottak szépnek. A kisbaba
mosolya is elváltozott, de az édesanyai szeretet
megõrizte teljes frissességét, szépségét és illatozását.
Eldobta az elszáradt rózsákat, az elváltozott mosolyt,
és a kapukon áthaladva köszöntötték a menny seregei,
amelyek összegyülekeztek, hogy megtekintsék, mit
vitt magával. Így szólt: ,,Ezt az egyetlen kincset
találtam a földön, amely megõrizte illatát és szépségét
a menny felé vezetõ úton. Az egész világon a
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legdrágább kincs az édesanya szeretete.“ Ismeretlen
szerzõ

ANYÁKNAPI GONDOLATOK
Anyáknapi gondolatok
Húsvét és Pünkösd között gyönyöru ünnepünk az:
Anyák napja. Mindannyiónk szíve ilyenkor megdobog. Azoké is, akik magukhoz ölelhetik Édesanyjukat
és azoké is, akik már csak virágot vihetnek ki az Õ sírjukra. Az édesanyák iránti szeretet egészen sajátos,
hálával és örömmel teli érzés. Hiszen ok hoztak minket világra; az Õ gondoskodásuk segített át
fejlõdésünk szakaszain; az Õ kezeik emeltek föl és
tartottak meg kis- és nagyobb gyermekkorunk eleséseiben. Az O példájuk szerint tanultunk meg családi
életet élni, a szeretet nyelvén beszélni. Ezért méltó,
hogy világszerte megtisztelve, ünnepelve legyenek. Ez
azonban nagyon álságos, ha csupán ezen az egyetlen
napon adunk nekik tiszteletet. Mert az év valamennyi
napján megilleti õket a gyermeki odafigyelés és hála.
Amíg az idõ engedi, tegyünk ennek eleget: segítsük,
támogassuk, szeressük õket a mindennapi élet színterén, ne csak az ünnepnapokon!
Nyelvünk különleges és sokatmondó sajátossága,
hogy három szinten is anyánknak hívjuk azt, aki/ami a
legközelebb áll létezésünkhöz. Mint leginkább kézen-

fekvõ, az Édesanyánkat nevezzük így. De az egyházat
is Anyaszentegyháznak, s a helyet is, melyen élünk,
Anyaföldnek mondjuk. A magyar nyelv csodálatosan
fejezi ki azt az odatartozást, ami mindháromhoz fûz.
Édesanyánkhoz, az Anyaszentegyházhoz és az Anyaföldhöz testestõl-lelkestõl tartozunk, elszakíthatatlanul és elvitathatatlanul. Még ha néha el is feledkezünk ezekrõl a gyökerekrõl, akkor is e három ad nekünk identitást, létezésünkben meghatározást. Tudjuk, hogy egyik sem tökéletes, mint ahogy mi magunk
sem. De egymáshoz tartozunk. Belõlük fakadunk, mi
pedig tagjaik vagyunk. Feladatunk, szép hivatásunk,
hogy ne passzív élõsködõi, hanem építõ tagjai legyünk
Családunknak, Anyaszentegyházunknak, Hazánknak.
Így, csak így ünnepeljük méltón Édesanyánkat is.

Egyházközségi híreink
A református egyházi törvény szerint hat évenként
minden református gyülekezetben tisztújításra kerül
sor. 2017 oszén volt nálunk is a presbiterválasztás, december közepén pedig az újonnan választottak tisz-
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tükbe avatása. Új presbitériumunk összevont testület
a Zamárdi Gyülekezetével. Gondnok: Üski Géza;
presbiterek (azaz testületi tagok): Dr.Bartha Sámuel,
Nagy Sándor, Kolumbán Géza, Kovács Istvánné balatonendrédi, Hosszú Gyuláné és Torjai Miklós zamárdi egyháztagok. Az új Presbitérium muködése 2018.
január 1-én lépett életbe.
Mint azt a község látja is, évek óta lépésrõl-lépésre
felújítási munkákat végzünk egyházi épületeinken.
2013-14-ben a templom hajórészének teljes felújítása,
2016-ban új templomtetõ építése valósult meg. Az
idei év feladatául a Presbitérium a parókia utcafronti
kerítésének felújítását tûzte ki. Ehhez külsõ segítségünk nincs, közadakozásból kell megvalósítanunk.
Gyûjtést indítottuk, valamint az Önkormányzattól is
kaptunk s kapunk támogatást (30 ezer forint összegben). Hálás szívvel fogadjuk, ha gyülekezetünkhöz
ugyan nem tartozó, de Balatonendréd szépítését szívén viselõ személy szintén hozzájárul tervünk megvalósításához. Adományát elküldheti számlaszámunkra,
melyet Balatonendrédi Reformárus Egyházközség néven a Dél TAKARÉK-nál vezetünk: 5080022110002371 vagy átadhatja személyesen egyházközsé-
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günk pénztárosának Kovács Istvánné Zsuzsának, aki
bizonylatot ad az átvételrõl.
Alkalmaink:
Minden vasárnap ½ 10-kor istentiszteletet tartunk,
Húsvéttól november elsõ vasárnapjáig a templomban,
fûtési szezonban pedig a gyülekezeti teremben. Minden kedden konfirmációi oktatás van a parókián, melyet követõen konfirmációi ünnepségre kerül sor Pünkösdkor. Az iskolai hitoktatás keretében mind a nyolc
évfolyamon gyermekeink tanítása folyik. Bibliaórát a
nyári idõszakban nem tartunk, majd csak újra reformáció ünnepétol kezdõdõen.
Új lehetõség, hogy a Csipke szakkör tagjai kiállítást
rendeztek be a gyülekezeti teremben. A kiállítás megtekintéséhez a termet nyitja Györgyi Hedvig (telefonszáma, melyen a nyitást lehet kérni: 06/70/455-16-66),
vagy Kovács Istvánné 06/20/396-47-00.
Apostol Anna Klára
református lelkész

EGY PÁLYÁZAT AZ EMBEREKÉRT
a képviselõ-testület döntése alapján Balatonendréd részt vesz a
„Közösen a jövõnkért – komplex
program a humán közszolgáltatások fejlesztésére Siófok térségben” elnevezésû Európai Uniós
támogatással megvalósuló pályázatban. A pályázat megvalósítása
során az itt élõk segítése a cél
olyan szolgáltatások helyben történõ nyújtásával, amire eddig
nem, vagy kisebb mértékben volt
lehetõség. Balatonendrédi kollégák személyre szabott tájékoztatást adnak a környékbeli képzési
lehetõségekrõl, álláskeresõknek
segítséget nyújtanak az önéletrajzíráshoz, felkészítenek az állásinterjúkra. Szakemberek nyújtanak segítséget jogi kérdésekben, adósságkezelésben, lelki
problémák megoldásában.
Egészségfejlesztés területén szakemberek elõadásokat tartanak a
lakosságot érintõ témákban, sor
kerül egyéni állapotfelmérésre,
egyéni tanácsadásra. Nagyon

fontosnak tartjuk különbözõ szûrõvizsgálatok szervezését a betegségek megelõzése érdekében.
E programok megvalósulása szakaszosan, az év második felétõl
várható.
Sportnapokon belül bemutatásra
kerülnek kedvcsináló jelleggel különbözõ sporteszközök, illetve
mozgásformák, valamint megrendezésre kerülnek kulturális programok és a különbözõ korosztályok igényeinek megfelelõ rendezvények.

A szolgáltatások elérhetõségeirõl
és idõpontjairól elõzetesen tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot.
A különbözõ programok külön
meghirdetésre kerülnek, szeretettel várjuk Önöket!
Balatonendréd Esélypont elérhetõsége: 8613 Balatonendréd, Szabadság u. 9. (Mûvelõdési Ház)

Györgyi Hedvig
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VIII. KÕRÖSHEGYI BÖLLÉRFESZTIVÁL
Idén is képviseltük kis falunkat Koröshegyen a böllérfesztiválon. Idén 12 csapat mérte össze tudását a
legjobb cím elérésért. 3 tagú zsûri figyelte a csapatok munkáját. 2 csapat kapott egy 90-100 kg körüli
sertést. Az elsõ teendõ az állat súlyának saccolása,
majd 2-2 fõnek meg kellett fogni és le kellett vágni
a jószágot. Ezután pörzsölés, mosás, elosztás, feldolgozási technikákat figyeltek. A mi fiaink nagyon
ügyesen, gyorsan elvégezték a kiszabott feladatokat. A zsûri a konyhai és kínálói tevékenységünket
is figyelte.

Erre az alkalomra, összedobtuk házi kolbászainkat, csülök tatárt kínáltunk.

Kínáló asztal

A zsûrit kétféle tájjellegû étellel, hurkával,
kolbásszal, pecsenyével kínáltuk délben. Az
egyik tájjellegû ételünk Szárma volt, (ez egy
füstölt csülkös töltött káposzta), a másik pedig böllér máj volt.
Míg a többi csapat a boraikat és a pálinkáikat helyezte elõtérbe, addig mi egy házi
készítésû fenyõ szörppel vettük le ûket a lábukról (természetesen pálinkánk is volt, de
azt már nem kívánta a zsûri).
A zsûri eszik
Az estét Böllér bál zárta,
ahol vacsora mellett került
sor az eredmények kihirdetésére. Sok fél kategóriát emeltek ki, senki sem
maradt üres kézzel. Idén
Balatonendréd
Önkormányzati csapata mindenkit maga mögé utasítva
hazahozta az összetett
elsõ helyezést.
·
Ez úton is szeretnénk mindenkinek megköszönni, akik támogattak minket és segítették munkánkat, süteményekkel, borral és jó
szóval!

György Katalin

A csapat tagjai:
Györgyi Hedvig, Györgyi Gyula, Hatvani Edina, Dobos
Krisztián, Fejes Tamás, György Imre, Kovács Lászlóné,
GyörgyKatalin, Horváth Bálint
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FONYÓDI KOLBÉSZTÖLTÕ VERSENY
2018. 02. 04-én került megrendezésre a IX. Fonyódi
Kolbásztöltõ verseny, amelyre idén nagyon sokat készültünk. Kétféle kolbásszal
szálltunk versenybe, az
egyik a hagyományos, jól bevált házi receptünk, illetve
egy különleges rozmaringos
kolbásszal.
Elkísértek bennünket csipkézõ
asszonyaink, akiknek nagyon köszönjük a támogatást és a sok finom sütit, amivel segítettek a
zsûrit maximálisan megnyerni. Az asztalunk központi eleme a malackákon túl a piros fehér zöld
szín, illetve a sütemények szempontjából, „minél
régebbi recept annál jobb” volt. 14 csapat indult a
versenyen, hogy megmutassa tudását a 3 tagú
zsûrinek.
Sok szempontot figyeltek, nézték, hogy daráljuk,
hogy és miben keverjük, illetve, hogy töltjük a kolbászt; a kolbászunk ízét színét nyersen, illetve sütve; a kínáló asztalunk összeállítását; az egyenruhát, a higéniát. Tehát semmi sem kerülhette el a
zsûri figyelmét.

Énekkaros hírek
2018. 03. 03-án tartottuk elsõ énekkaros jótékonysági
bálunkat, melyre nagy létszámmal eljöttek a helyiek.
Ezúton szeretném az énekkar nevében megköszönni
mindenkinek, akik bármilyen formában támogattak minket.
A befolyt összegbõl mobil erosítõ berendezést vásároltunk,
továbbá egyenruha és egyéb kellékek vásárlása van
tervben.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk a Zamárdi népdalkör
és az Endrédi énekkar közös koncertjére

2018. 05.26-án szombaton 17:00-kor
Zamárdiban a Táházban!

Négyszer hívtak ki a színpadra az eredményhirde-

Egyúttal szeretettel várunk minden érdeklõdõt, aki egy

tésen. Egyszer átvettem az emléklapot, majd egy

picit is szeret énekelni, minden szerdán 17:30-tól a
Közösségi Ház kistermében az énekkaros próbáinkon! ??

különdíjat, ami 1 m hosszú szalámi volt, végül az 1.
helyezésért járó kupáért, mikor átvettem nem engedtek le, mert mi kaptuk a fõ díjat, ami egy utazás
a csapat részére! ??

A képen: Nagy Lajosné, Rajhona Katalin, Bozsoki
Lászlóné, Hatvani Edina, Lovász Zoltánné, György
Imre, Györgyi Gyula, Györgyi Hedvig
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