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Nagy Ferenc: Édesanyám

Van egy szó, van egy név ezen a világon,
Melegebb, színesebb, mint száz édes álom.

Csupa virágból van, mer õ napsugárból..
Ha ki nem mondhatod, elepedsz a vágytól.
Tisztán cseng, mint puszták estéli harangja,

Örömében sir az, aki e szót hallja.
Ártatlan kisgyermek, csöpp gügyög õ hangja,

Amikor gõgicsél, mintha volna szárnya.
Amikor a szíved már utolsót dobban,
Ez az elhaló szó az ajkadon ott van.

Mehetsz messze földre, véres harcterekre,
Ez a szó megtanít igaz szeretetre.

Bánatban, örömben - ver az Isten vagy áld,
Hogyha elrebeged, már ez is imádság.
És ha elébed jön könnyes szemû árva,
E szóra felpattan szíved titkos zárja.
Drága vigasztalás ez a szó, ez a név,

Királynak, koldusnak menedék, biztos rév.
Te vagy legboldogabb, nem gyötörnek gondok,

Ha keblére borulsz, és el kinek mondod?
S ha szomorú fejfán olvasod e nevet,

Virágos sírdombon a könnyed megered.
Van egy szó, van egy név, valóság, nem álom,

Nekem a legdrágább ezen a világon. 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Meghatározta a Falunap idõpontját, mely szerint a
Falunap megrendezésére 2017. május 14. napján ke-
rül sor. A rendezvény megtartásához 410.000,-Ft, ösz-
szeget biztosít.

A képviselõ-testület 2017. március 28. napján tartott
ülésérõl

A képviselõ-testület, mint fenntartó meghatározta az
óvodai beiratkozás idõpontját melyre 2017. május 4-5.
napján 8-17 óra közötti idõtartamban kerül sor. Az
óvodába azon gyermekeket kell beíratni, akik 2018.
szeptember 1. napjáig 3. életévüket betöltik. 
Meghatározta a nyári szünet idõpontját melyre 2017.
július 31. napjától 2017. augusztus 11. napja között
lesz. 

Megrendelte a Vonabisz Kft-tõl a középületekre vo-
natkozó energiahatékonysági intézkedési terv elkészí-
tését.

A �Magyar Tenger� Mezõgazdasági Kft. térítésmente-
sen átadta az Önkormányzat részére a tulajdonában
álló Balatonendréd 489 hrsz-ú ingatlant, mely termé-
szetben a Táncsics és Széchenyi utcák közötti gyalog-
utat jelenti. 

Pályázatot nyújtott be az Ady Endre utca, Szabadság
utca útfelújítási munkálataira.

Pályázati forrás igénybevételével határozott idõre 1 fõ
segédmunkás álláshelyet hozott létre az önkormány-
zatnál.

Pályázat benyújtásáról döntött a fõzõkonyha fejlesz-
tésére, bõvítésére vonatkozóan.

Dr. Friss Attila
jegyzõ

Tájékoztatás

Az Önkormányzat tájékoztatja a település lakossá-
gát, hogy a szennyvízcsatorna hálózatra történõ rákö-
tés végsõ határideje 2017. november 30. napja.
Akik a fenti idõpontig a szennyvízcsatorna hálózatra
nem csatlakoznak, ezen idõpontot követõen talajter-
helési díjat kötelesek fizetni.

A képviselõ-testület 2017. január havi ülésérõl

Az önkormányzat pályázatot nyújtott erõgép (trak-
tor) beszerzésére, a külterületi utak javításához. Pá-
lyázat elbírálás alatt áll.

A képviselõ-testület a Siófoki Tankerülettel közösen
gondoskodik a Balatonendrédi Iskola tetõfelújításá-
ról. Az önkormányzat a kivitelezés költségeinek 20
%-át vállalta, mely több mint 5 millió forint.

A képviselõ-testület 2017. március 2. napján tartott
ülésérõl

A képviselõ-testület elfogadta a közös hivatal beszá-
molóját az adóztatási tevékenységrõl. 
Megállapította, hogy sokan rendelkeznek adóhátra-
lékkal a településen.

Elfogadásra került a Közös Önkormányzati Hivatal és
az Önkormányzat 2017. évi költségvetése.

A képviselõ-testület döntött arról, hogy a Közösségi
Ház bõvítésére (tetõterének beépítésére) pályázatot
kíván benyújtani. 

Elfogadta a képviselõ-testület a településfejlesztési
koncepció, településrendezési eszközök és település-
arculati kézikönyv és rendelet elkészítéséhez és elfo-
gadásához elengedhetetlen partnerségi egyeztetés
szabályairól szóló  6/2017. (III.9.) önkormányzati ren-
deletét.

A településfejlesztési koncepció elkészítésével a Virá-
nyi Építész Stúdió Kft-t bízta meg. 

Napirendre tûzte a települési adó (földadó) bevezeté-
sérõl készült elõterjesztést és úgy döntött, hogy a je-
lenlegi jogszabályi környezetben nem kívánja beve-
zetni. 

Az önkormányzati ASP rendszer bevezetéséhez  a kö-
zös önkormányzati hivatalban szükséges informatikai
eszközök beszerzéséhez, szabályzatok készítéséhez
pályázat benyújtásáról döntött.

Elfogadta a civil szervezetek beszámolóját és döntött
a 2017. évi támogatásokról.

Presits Ferenc vízgazdálkodási mérnöktõl megrendel-
te a település vízkárelhárítási tervének felülvizsgála-
tát, melynek költsége várhatóan 200.000,-Ft összegû.
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ÓVODAI HÍREKFalunapi programok

2017. május 13.

Délelõtt: 

9:00-tõl Nõi és Férfi meccsek a 
focipályán

Délután:

13:00-1:00 Kiállítás a Mûvelõdési Ház-
ban- csipke, fafaragás, tojás díszek, fest-
mények, rajzpályázat

Helyszín: Duda-hegy

12:00 Fõzõverseny
12:00 Lelovics Zsolt zenés mûsora
14:00 Ovisok mûsora
14:30 Kriszti kicsik tánca
14:45 Énekkar
15:00 Kriszti nagyork tánca
15:15 Paródia csokor
15:40 Vetélkedõk: 

�Sörivó
�Kugli verseny

16:00 Szamárfüles varázskönyv

17:00 Pacsirták

18:00 Eredményhirdetések

18:30 Nosztalgia együttes

19:30 Karaoke

20:00 Fourtissimo koncert

21:00 Duda-hegyi vigadalom 

Diósi zenekarral

22:00 Tábortûz

Még egyszer az óvodaérettségrõl és az óvodai befogadás-
ról

Minden év tavaszán elérkezik az idõ, amikor a kisgyerme-
keket be kell íratni az óvodába. Ebben az évben sincs ez
másképp. A szülõkben ezer kérdés fogalmazódik meg óvo-
dakezdéskor. Ezen a folyamaton szinte mindenki átesik, és
remélhetõleg a gyermekekben és szüleikben is csak a szép
emlékek maradtak errõl a nehéz idõszakról.

Az óvodaérettség

Egyre többször halljuk ezt a fogalmat, hogy óvodaérettség,
de vajon pontosan tisztába vagyunk-e azzal, mit is jelent.
Az óvodaérettség tulajdonképpen a gyermek életkorának
megfelelõ fejlettségi szint elérését jelenti. Az óvodaérettség
egyik jele, hogy a kicsik kezdenek nyitni a közösség felé. 

Nézzük mikor, és mikortól mondhatjuk egy gyermekre,
hogy érett az óvodai életre.

Az óvodához szükséges képességek már kétéves kor körül
igényként jelennek meg a gyermek részérõl. A szülõ felada-
ta, hogy ezek a törekvések megszilárduljanak, és természe-
tessé váljanak a gyermekek mindennapi életében.

A következõ kritériumok a mérvadóak:

Szociális érettség

Minden gyermeknek meg kell tanulnia a közösséghez való
alkalmazkodást. Eddig a család alkalmazkodott õ hozzá,
most neki kell egy közösséghez. Már nem õ van középpont-
ban. Az óvónéni nem csak õt szeretgeti, hanem más gyer-
mekeket is, alkalmazkodnia kell társaihoz. A megszokott
családi biztonságtól, anyától már képesek megválni, de csak
nagyon rövid idõre. Az utcán, ha sétálunk, vagy játszótéren
vagyunk, vagy játszóházba megyünk, megfigyelhetjük, hogy
a gyermekek ösztönösen észreveszik egymást, keresik a
kortárs kapcsolatokat, de a fél szemüket még anyán tartják.
Itt még tudja, hogy a szeretett személy mindig a biztonsá-
got jelentõ szférában van. Képes legyen kapcsolatteremtés-
re gyermekkel, felnõttel egyaránt.

Pszichés érettség

Tudja elfogadni a gyermek az anyai távollétet. Tudja, hogy
mindig idõben érte jönnek. Azt is tudnia kell, azért, hogy õt
betették egy számára idegen közösségbe, még anya a vilá-
gon õt szereti a legjobban. Nem könnyû az elszakadás a
szülõnek sem, ez a lelkiállapot mindkettõjüknek új.

Kommunikációs képesség

Fontos, hogy alapvetõ igényeivel kapcsolatban kifejezze
magát az óvónõvel, dadus nénivel, vagy éppen társaival
szemben. Például, ha WC-re szeretne menni, ha fáj valahol,
ha kér egy játékot, ha sérelem érte, ha bántották, ha szom-
jas ...

Mi van, ha idegen emberek elõtt egyáltalán nem hajlandó
megszólalni a gyermek? Ez nem jelenti azt, hogy nem me-
het óvodába, de ezt mindenképpen jelezzék az óvónéninek.
Találkoztam én is ilyen gyermekkel, õ például mindent el-
mutogatott. Bizonyos jelzésekbõl már társai is tudták mikor
mit akar.
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Önállóság

Bizonyos fokú önállóságra törekvés a célszerû. Képes le-
gyen az önálló étkezésre kanállal. Tudja használni a poha-
rat. Fontos, hogy az óvodában a felnõttektõl elfogadja az
ételt. Próbálkozzon ruhadarabjait felvenni, tépõzáras cipõ-
jét felhúzni. Ismerje meg saját ruhadarabjait, cipõjét. Per-
sze, igény szerint minden gyermeknek segítenek az óvónõk,
dadus nénik. A gyermekek fokozatosan önállósodnak a hó-
napok folyamán. A szülõk észre sem veszik, de gyermekük
már nagyon hamar egyedül fog öltözködni.

Szobatisztaság

Nincs törvényi szabályozás erre vonatkozóan, viszont az
óvodákban nincs meg a pelenkázásnak sem a személyi, sem
a tárgyi feltétele. Úgy gondolom a nappali szobatisztaság
már alapfeltétel. Megfelelõ családi környezetben idõben
szobatisztává válnak a gyermekek. Biztatni, bátorítani kell
õket, és egyre több önállóságot biztosítani. Elõfordul, hogy
a gyermek szobatiszta, mégis délután bepisil, vagy éppen
otthon újra a nadrágba engedi. Ez valószínû az új környe-
zetnek, az új ingerhatásoknak köszönhetõ és hamarosan el-
múlik.

Anya is felkészült az óvodára?

Az óvodakezdés a szülõk számára sem egyszerû. Elõfordul,
hogy az �óvodaérett� gyermeket az anya nehezen engedi el
magától. Nem tudatos félelmek vezetik az anyukákat, talán
õk még jobban izgulnak ezekben a napokban. A megfelelõ
bizalom óvónõ és szülõ között oldja ezt a feszültséget, az
anyukák is nyugodtabban hagyják gyermeküket az oviban.
Közösen tegyünk azért, hogy az óvodáskor a gyermek éle-
tében élményekkel, felfedezésekkel, tanulással teli, izgal-
mas idõszak legyen!

�Anya nyugodj meg, jól érzem magam!� 

A közelmúltban több kisgyermek érkezett az óvodába. Né-
hány gyermek jól elõkészítetten, tervezetten, de voltak
akiknek szinte egyik napról a másikra óvodássá kellett vál-
nia, mert szerencsére munkát talált az anyuka.
Ki így, ki úgy került is az óvodába, nem könnyû feladat
megbirkózni ezzel a helyzettel. 
Minden szülõi feladat közül talán az egyik legnehezebb el-
engedni gyermekünket egy olyan világba, ami számunkra is
idegen.

A gyermekek örömmel várják az óvodát, hiszen rengeteg
jót hallanak róla anyától, testvérüktõl, szomszédban játszó
gyerekektõl és vágynak ebbe a közegbe. Folyamatosan erõ-
sítjük gyermekeinket, hogy minden szép és jó lesz.

De ki vigasztalja meg a szülõket? Õk hogyan veszik ezt az
akadályt? Velük ki törõdik, hiszen az õ lelkük is sérül ilyen-
kor.

A szülõkben felmerül a kérdés, hogy az óvodai dolgozók
ugyanúgy fognak-e bánni a gyermekkel, észre veszik-e, ha
szeretne valamit, eleget eszik-e, iszik-e, mi lesz, ha bepisil,
talál-e barátot magának, megvigasztalják-e és még sorol-
hatnám a kérdéseket. 

A felmerülõ kérdések természetesek, hiszen az anyukák
elég hosszú idõt töltöttek kisgyermekükkel óvodába kerü-
lés elõtt. Sok esetben õk voltak otthon ketten, a nap nagy
részét együtt töltötték, együtt csináltak mindent. Az anyuka
leste a gyermek minden kívánságát, arra törekedett, hogy

megadjon mindent. Ennek a meghitt együttlétnek vége sza-
kad az óvodába kerüléssel. 

Új helyzet ez az anyukának is. Meg kell barátkozni vele! Az
elsõ napokat ki kell bírni, túl kell élni! Az elsõ napok a leg-
nehezebbek, mert legbelül gyötör a lelkiismeret-furdalás.
De majd az anyukák is hozzászoknak az új helyzethez, (ta-
lán néhány anyukánál ez tovább tart, mint gyermekénél), és
mindenkinek sikerül.

Ha a kisgyermek érzi a szülõn, hogy örömteli várakozással
tekint az óvodára, büszke arra, hogy gyermeke már nagy és
okos, és mennyi érdekes dolog vár majd ott rá, akkor a
gyermek ezt megérzi, és õ is bizalommal tekint az óvodára,
óvónénire. Az a szülõ, aki maga is szorong, aggódik, hogy
jaj, mi lesz vele, mi lesz, ha� ne csodálkozzon, ha a gyer-
mek is feszült, sírós, aggódó lesz.

Ügyeljünk arra, hogy a kezdeti ujjongást, a várva várt óvo-
dai kezdést ne rontsuk el aggódásunkkal. Ha gyermekünk
elengedett, ne kapaszkodjunk görcsösen az ajtóba. Felesle-
ges kérdésekkel ne húzzuk az idõt reggel, ezt délután bõven
lesz idõ megbeszélni. Valószínû sokan magukban birkóznak
palástolva érzéseiket, a bizonytalanságot, azt, hogy hiá-
nyozni fog gyermekük, de nagyon. Ahogy kiléptünk az
óvoda kapuján, máris könnyeinket törölgetjük, hiányzik
gyermekünk, máris azon gondolkodunk, vajon mit csinál
most. Talán vissza is fordulnánk, hogy meglessük tényleg
minden rendben van?

Sokszor tapasztaltuk, hogy az anyuka a folyosóról kukucs-
kál, vagy az ajtóban hallgatózik, vagy öt perc múlva telefo-
nál, hogy sír-e még gyermeke. Így nyugtatva önmagát, még-
iscsak jó helyen van gyermeke, hiszen nincs is semmi baj. A
maga megnyugtatására ezeket a lépéseket meg kellett ten-
nie. Ezzel sincs semmi baj. Ha segít és megnyugtat, nyugod-
tan lehet élni ezzel a lehetõséggel. A csoportszobáink ajta-
ja mindig nyitva van. Lehet kicsit kukucskálni, hallgatózni,
de a gyermek ne vegyen észre semmit.

Az anya öntudatlanul is erõsítheti, vagy akadályozhatja
gyermeke kinyílását.

Fontos, hogy bizalommal legyünk az óvónõ, dadus néni fe-
lé. A gyerek minden szónál és mindenkinél jobban olvas
anyja arcából, tekintetébõl, mozdulataiból. Ezért ne érez-
tessük mennyire bizonytalanok vagyunk, és hogy mennyire
aggódunk. Figyeljük meg, gyermekünk hogyan próbál me-
takommunikációjával figyelmeztetni bennünket:
,,Anya engedj el, hidd el már egyedül is képes vagyok kezet
mosni, az oviban már a kis wc-re is egyedül ülök, és vannak
barátaim, akikkel jókat játszunk. Az óvó néni vigyáz rám, fi-
gyel rám, és õt is szeretem, de tudd és érezd, hogy: anya a
világon így is te vagy a legfontosabb számomra! Nagyon
szeretlek!� � ezt az ölelésük bizonyosan elárulja.
Mi óvónõk, dadusainkkal együtt arra törekszünk, hogy ezt
a nehéz helyzetet megkönnyítsük a szülõk és gyermekek
számára. Következetességünkkel, együttérzésünkkel igyek-
szünk a befogadás idõszakát lerövidíteni és elviselhetõvé
tenni.

Kovácsné Ilon Anna

óvodavezetõ
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Falutévé az óvodában

Bizonyára mindenkinek feltûnt a falu rendezvényein, hogy kamerával felveszik a mûsorokat, aktualitásokat. Nem minden-
ki rendelkezik kábeltévével, azok számára az internetes hozzáférés elérhetõ. Ebben az évben a közmeghallgatás, március
15.-ei megemlékezés, tavaly a falunap és a karácsonyi ünnepkör került felvételre. Örömmel vettem részt a �TV-sek� meg-
beszélésén, ahol az óvodások is, mint mûsorlehetõség felmerültek. Óvónõként én is kíváncsi vagyok más települések adá-
saira. Fõleg a gyermekekrõl szóló anyagokat böngészem és egy-egy ötletet fel is használok a munkám során.  Az óvodá-
ban elõször 2016 decemberében készült felvétel a gyerekekrõl. Számukra már nem újdonság az okostelefonok és tabletek
világában, ha valaki �veszi�õket. Természetesen viselkednek, nem pózolnak. Lehetõvé vált óvodai környezetben bemutat-
ni a gyermekek tevékenységeit. A szülõk és az érdeklõdõk betekintést nyerhetnek oktató-nevelõ munkánkba. A falu ren-
dezvényeit eddig is nagy érdeklõdés kísérte, de ezek a felvételek nemcsak a mûsorkészítõket, hanem a közönséget is meg-
mutatják.
Arcukról olvasni lehet a meghatottságot, és a nemtetszés jeleit is. Tükröt tartanak a mûsorkészítõk elé, ami folyamatos

fejlõdésre, tanulásra késztet minket is.

A Kistérségi televíziózás érdekesebbé teszi a környezõ településeket, lehetõséget ad minél több terület bemutatására.
Örömmel veszünk részt a közösség munkájában és további sok sikert kívánunk!

Bánffyné Boros Judit
óvodapedagógus



Csizmazia pályázat

Idén is a 3. és 4. osztályosok közül 5 tanuló vett részt a Csiz-

mazia címû pályázaton, melynek keretein belül megoszt-

hatták élményeiket a madáretetésrõl, az otthoni palántane-

velésrõl és vízparti kirándulásaikról. A zsûri 17 pályamun-

kát választott legjobbnak alsó tagozatos kategóriában.

Alapos munkájuknak köszönhetõen a több száz induló kö-

zül Alimov Mia 3. és Kolumbán Boldizsár 4. osztályos tanu-

ló díjnyertesek lettek. Õk tárgyjutalomban részesültek. Ka-

ré Sára harmadik, Karé Kata és Kóczán Levente negyedik

osztályos tanuló munkáját oklevéllel ismerték el. 

A két különdíj egyikét a Balatonendrédi Általános Iskola

kapta a díjátadó ünnepségen.

Zsiga Valéria

tanító
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Iskolai hírek

Elõadást tarthattam...

2017. március. 18-án Babai Katalin gyógytornász szerve-
zésében megrendezésre került egy egy napos program
�Fejlesztési lehetõségek eltérõ fejlõdésû gyermekek szá-
mára Siófok és környékén� címmel a siófoki Kálmán Im-
re Kulturális Központ elõadótermében, ahová én is meg-
hívást kaptam.

Azt gondolom, hiánypótló szerepet töltött be ez a ren-
dezvény a környéken élõ eltérõ fejlõdésû gyermekeket
nevelõ családok életében. Ezen a napon tájékoztatót,
összefoglalót kaptak az érdeklõdõk azokról a fejlesztési
lehetõségekrõl, melyek itt Siófok és vonzáskörzetében
elérhetõek. Több módszer is bemutatásra került az elõ-
adások során. Többek között a TSMT, HRG, logopédia,
állatasszisztált terápiák, pszichoszomatika és egy kis íze-
lítõ az autizmusról.

Az autizmussal kapcsolatos elõadás megtartását szívesen
vállaltam magamra, mert úgy éreztem ezáltal lehetõsé-
gem nyílt arra, hogy felhívjam az emberek figyelmét er-
re a rendkívül sokszínû fejlõdési zavarra, eloszlassak né-
hány tévhitet és nem utolsó sorban mankót adjak az
autizmussal élõ gyermekekkel foglalkozó pedagógusok
számára. Elõadásom során arra fókuszáltam, hogy a le-

hetõ legtöbb saját gyakorlatomból származó példával ér-
zékeltessem ezeknek a gyerekeknek a különbözõségét a
normál fejlõdésû gyerekektõl.

Nagy örömmel töltött el, hogy sok érdeklõdõ részt vett
ezen a szakmai napon, a szülõk mellett sok óvodapeda-
gógus és védõnõ is jelen volt.

Köszönöm a meghívást! Bízom benne, hogy ezzel egy
hagyomány teremtõdik, mely a következõ években egyre
több érdeklõdõt vonz magával.

Lovász Anita



Balatonendrédi Általános Iskola Sportnapja
2017. 04.07.

Idén is a tavaszi szünet elõtti utolsó tanítási napon rendeztük meg a hagyomá-
nyosnak mondható iskolai sportnapot. Az idõ is hagyományosan borongósra,
szelesre fordult. Csepergõ esõben vittük a szereket a felsõ tagozatos tanulókkal,
amíg az alsósok a bemelegítõ feladatokat végezték  a Fit Spinning Team aerobik
oktatójával a tornateremben. A fiatalabb korosztályt követõen a nagyobbak is
bemelegítettek. Öröm volt látni, hogy a tanári kar tagjai is részt vettek az aero-
bikon, példát mutatva a tanulóknak.

Kicsi pihenõ és energiagyûjtés után, megkezdõdött a korosztályonkénti ver-
sengés, mely a Magyar Diáksport Szövetség Diákolimpiai szabályai alapján ki-
alakított korcsoportokban történt. Mindenki a korának, képességeinek megfele-
lõ feladatot kapott. Négy sportágban, nyolc helyszínen zajlott a küzdelem. Sza-
badtéri pályáinkon a tájfutás és a frizbi golf, tornatermünkben a darts és tollas-
labda kapott helyet.  Az idõjárás kegyes volt hozzánk, így a délelõtti programot
be tudtuk fejezni.

Minden tanulónk aktívan részt vett a versenyeken. Összemérte társaival gyor-
saságát, ügyességét, akaratát, figyelmét. Az állomásokon feljegyeztük az ered-
ményeket, melynek alapján gyõzteseket, helyezetteket hirdettünk. Úgy gondol-
juk nem csak a helyezettek, hanem mindenki nyert a Sport-
napon!

Karap Attila
testnevelõ

2017. MÁJUS 7.oldal ENDRÉDI KIS ÚJSÁG

Tanulmányi versenyek iskolánkban

A Nemzetközi Kenguru Matematika versenyen iskolánkat
14 2-7. osztályos tanuló képviselte. Évfolyamonként 200-
300 tanuló vett részt a megyei fordulón. Tanulóink nagyon
szép eredményeket értek el. Közülük a legügyesebbek:

Sopsits Áron 2. osztály: megyei 8.helyezés
Rill Viktor 3. osztály: megyei 10.helyezés
Borsodi Bálint 5. osztály: megyei 19.helyezés
Bánffy Zsófia 7. osztály: megyei 26.helyezés
Kolumbán Boldizsár 4.osztály: megyei 28.helyezés
Rajhona Leona 7. osztály megyei: 30. helyezés

A Bendegúz Akadémia 6 fordulós levelezõ versenyt hirde-

tett az idei tanévben is. Iskolánkból 19 tanuló oldja meg
szeptember óta a feladatlapokat. A megyei döntõn való
részvételt, melyet április 7-én rendeztek Siófokon hatan
vállalták közülük. Eredmény május elejére várható. Bízunk
abban, hogy lesz köztük olyan ügyes, aki az országos dön-
tõn is részt vehet. 
A Simonyi Zsigmond helyesírási versenyen az iskola tanu-
lói közül sokan indultak. A megyei döntõbe 4 tanuló jutott
be. Három tanuló vett részt a megyei versenyen. Eredmé-
nyek:
Rajhona Leona 7.osztály: 5.helyezés
Simonyi Diána 7.osztály 13.helyezés
Csanádi             Petronella       6.osztály:          15.helyezés

Málikné Posch Zsuzsanna
szaktanár

Úszás 2017. január
Körzeti versenyen Bálint Botond mellúszásban 2. helyezett lett,
így idén is képviselte iskolánkat a megyei versenyen, Barcson.

Mezei Futóverseny 2017. március
A körzeti döntõn a II. korcsoportos fiúk között Bálint Botond 4.
helyezett lett, s ezzel részt vehetett a megyei versenyen
Kaposváron, ahol 20.-ként ért célba. 

Horváthné Herczeg Zsuzsa
testnevelõ

Asztalitenisz Diákolimpia (megyei döntõ)
Kaposváron Vati Milán megyei 2.

helyezett lett.
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Egyházi hírek

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)

Horváthné Herczeg Zsuzsanna
testnevelõ

Körzeti amatõr asztaliteniszverseny  2017. április 3.  Balatonendréd

Ahol Mária � ott Jézus

Gyakran megtörténik, hogy kedves hívõ asszonyok a ne-
kik ajándékozott virágokat elhozzák a templomunkba az-
zal a kéréssel, hogy helyezzük el a Szûzanya oltárán.
Gyakran láthatjuk elsõsorban Mária kegyhelyeken, hogy
a templomok Mária oltára elõtt a hívek gyertyát, mécsest
gyújtanak.  A piros mûanyagba öltöztetett gyertyák lo-
bognak oltára elõtt és a szeretet piros lángjával fohász-
kodnak Máriához. Ezek láttán eszembe jut a kérdés mi-
ért nem inkább Jézusnak szánják a virágot, gyertyát? Mi-
ért kell Jézusnak egyetlen örökmécsessel beérnie? A vá-
laszt nem tudom. Talán azért, mert Mária a nõ és anya
közelebb áll a szívükhöz. Mert az ember legszívesebben
édesanyja elõtt önti ki a szívét. Neki mondja el bánatát,
örömét, tõle vár segítséget. Megfigyelhetjük, hogy az ap-
ró gyertyák nem egyformán égnek.  Némelyik nyugod-
tan tündököl, mások hajladoznak, vergõdnek a szétolva-
dó viaszban. Talán éppen azért, mert akik gyújtották,
más és más lelkiállapotban fordulnak hozzá. Vannak,
akik örömeiket, mások panaszaikat, szenvedéseiket, ví-
vódásaikat, bûneiket hozzák Máriához. Õ mindenkit szí-
vesen fogad. Máriát azért vesszük körül tiszteletünk fény-

koszorújával, mert vállalta azt a nehéz feladatot, hogy az
emberiség üdvösségét szolgáló Jézus édesanyja, segí-
tõtársa legyen. Ezt köszönjük meg neki, amikor neki
ajándékozzuk a legszebb hónap alkonyát és õ nem ma-
rad adósunk. Abban is biztos vagyok, hogy Jézus nem
irigyli az édesanyjának hozott virágokat és mécseseket,
mert Õ volt és maradt elsõ tisztelõje. 
Különös szeretettel és tisztelettel ünnepeljük május elsõ
vasárnapján a szeretetet megsejtõ és továbbadó édes-
anyákat, akik vállalják a legnagyobb és legszebb felada-
tot az anyaság szolgálatát. Köszönetünket, hálánkat
nem tudjuk szavakba foglalni, ezért kérjük Istent: Jó
anyámnak két kezét, áldd meg Isten jó szívét. Két kezét,
jó szívét, álld meg Isten amíg él, amíg él. 

Találkozás

Fiatal barátom külföldre utazott. Amikor hazatért, édes-
anyja a repülõtéren örömkönnyekkel várta. A találkozás
pillanatában szorosan magához ölelte a fiút, aki erre ezt
mondta: �Mama, tudom, hogy szeretsz, de megszégye-
nítesz engem, ha ennyi ember elõtt ölelgetsz, mintha
még kisgyerek lennék!� Ezzel a mondatával nagyon el-
szomorította az édesanyját, aki azt gondolta, hogy a fia
nem is örül a találkozásuknak.
Majd öt évvel késõbb a fiú ismét külföldre utazott. Ekkor
már 21 éves volt, de édesanyja mégis kikísérte a repülõ-
térre, hogy elbúcsúzzon tõle. Ám ezúttal nem ölelte át fi-
át, hanem elfordult és sírva mondta: �Vigyázz magadra
fiam!� 
A fiú csak hat hónap múlva tért ismét haza, s az édes-
anyja nem várta a repülõtéren. Amikor a lakásukba lé-
pett, egy levelet talált a mamájától egy csokor virág mel-
lett. Kíváncsian kinyitotta, végig olvasta és keserves zo-
kogásba tört ki. A levélben ez állt: �Fiam, pár évvel ez-
elõtt, érkezésedkor átöleltelek a repülõtéren, s az öröm-
tõl sírtam, legutóbbi elutazásodnál viszont hátat fordítot-
tam neked a búcsúzásnál, mert nem akartalak �megszé-
gyeníteni�. Habár tudtam, hogy utoljára látlak téged.
Amikor ezeket a sorokat olvasod, én már nem leszek ve-
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led, mivel rákos beteg vagyok. Nagyon szeretlek és min-

dig a közeledben leszek. Szeretettel, Mama.�
Soha nincs okunk szégyellni magunkat az édesanyánk
miatt, mert õ az, aki megajándékozott minket az élettel!

Szent László év

�Szinte állandóan a tenyerén hordja, a kardja élén
hordja az életét: minden pillanatban kész odadobni azt
az Egyháznak, a hazának, egyeseknek - mindennek és
mindenkinek, akikben, amiben azt a két szentséget látja
testet ölteni, amelyért élt: a magyar ügyet és az Isten
ügyét.�  Sík Sándor

A 2016-os Szent Márton- és Márton Áron-emlékév sikere
alapján, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkár-
sága az idei évre meghirdette a Szent László emlékévet,
a lovagkirály trónra lépésének 940., szentté avatásának
825. évfordulója alkalmából.
Szent László a magyar uralkodói eszmény egyik legtöké-
letesebb kifejezõje, a kereszténység következetes védel-
mezõje és terjesztõje, aki a legkeményebb csatában is
tudott nemeslelkû lenni, s akirõl egyszerre mondták,
hogy �lovagkirály� és hogy �szent�. Atyjának I. Béla ki-
rálynak a vitézségét, míg anyjának a lengyel Richezának
a vallásos lelkületét köszönhette, melyek állandó tulaj-
donságai maradtak élete végéig. László még hercegként
tért haza lengyel számûzetésébõl, hogy bátyját, Gézát
támogassa I. Salamon király ellen, biztosítva maguknak
ezzel a dukátust (hercegi uradalom). László herceg Sala-
mon uralkodása alatt a kerlési csatában tüntette ki magát
elõször jelentõsebben, amikor a betörõ fekete kunokat
sikeresen kiverte az országból és még az egyik menekü-
lõ kun vezértõl is visszaszerezte az elrabolt magyar le-
ányt. Ez a hõstette még életében nagy dicsfénnyel övez-
te fel õt. 
A pártoskodásban még többször is Géza mellé állt a
harcban, amíg csak õt uralomra nem segítette. Bátyja
halála után azonban rövidesen mégiscsak õ lett a király
1077-ben. Uralkodása alatt egyaránt törekedett az or-
szág külsõ és belsõ gyarapodására, valamint annak egy-
ségére is. A királyságába betörõ besenyõket, úzokat, ku-
nokat többször is kiûzte, nem egyszer felkínálva nekik a

lehetõséget, hogy térjenek meg a keresztény hitre és te-
lepedjenek le. 1091-ben birtokba vette Horvátországot
és az egykori Moesia egyik részét dinasztikus jogon, lé-
vén az özvegy horvát királyné a testvére volt, s László se-
gítségét kérte. 
Sûrû háborúzásai okán is a legtöbb csoda a hadakozó
királyt kísérte: üldözõ ellenség elõl menekülve a szikla
meghasadt elõtte, éhezõ katonái táplálására szarvasbi-
kák jelentek meg, imájára víz fakadt a sziklából, ellensé-
ge elé dobott pénzei kõvé változtak stb. 

László a magyar egyházat ahol tudta erõsítette, több
apátság és püspökség alapítása fûzõdik a nevéhez, ural-
kodása idejében tudott csak elterjedni a káptalani és a
fõesperesi szervezet is. Adományaival buzgón segítette
a templomokat. 1083-ban õ avatatta szentté István ki-
rályt, fiát Imrét, Gellért püspököt valamint Zoerard-An-
drást és Benedek zoborhegyi remetéket. 
1095. július 29-én hunyt el. Testét elõször az egyházme-
gyénk területén lévõ Somogyváron (Kupavár), majd ké-
sõbb Váradon helyezték nyugalomra. Itt évszázadokon
keresztül töretlen volt a kultusza, nemcsak gyógyulni vá-
gyók jöttek ide, de sokan vitás ügyeiket is itt intézték el,
a szent sírjánál, illetve itt tettek többen is fogadalmi es-
küt. 
Szent László király halála után többször is megjelent né-
pe között és csodát tett ott, ahol a legnagyobb volt a
szükség. Magyar katonáknak pedig tömegei mentek
csatába �Szent László, segíts!� felkiáltással egészen a II.
világháborúig. Szent László Erdély, valamint a Debrecen-
nyíregyházi és a Kaposvári egyházmegye védõszentje. 

Híreink

� Templomunkban elkezdõdött az orgona felújítása, 
mely anyagi lehetõségünkhöz mérten történik.

� Terveink között szerepel a plébániatetõ, templomajtó
és sekrestyeajtó cseréje, melyhez szeretnénk pályá-
zat keretében támogatást igénybe venni.

� Egyházközségünkben az elsõáldozás június 4-én 
(Pünkösdvasárnap) 10 órakor lesz, szentmise kere-
tében.

Pacs Katalin
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A fertõzõ betegségek az emberi-
ség történelme során több áldo-
zatot szedtek, mint a háborúk és
a természeti katasztrófák együt-
tesen.  A �ragályos� betegségek
kórokozóinak megismerése, a jár-
ványtani intézkedések ( elkülöní-
tés, fertõtlenítés) , a kórokozók-
ra ható gyógyszerek alkalmazása
és a védõoltás hozzájárultak ah-
hoz, hogy Európában és a világ
civilizált államaiban az általuk
okozott betegségek csak elvétve
fordulnak elõ.
A világ �szegény� országaiban je-
lenleg is pusztítanak, mert a sze-
génység miatt a lakosok nagyobb
része sem védõoltásban nem ré-
szesül, sem megfelelõ gyógyszere-
ket nem kap.
A médiában a vezetõ hírek közé
kerül be, ha valamelyik fertõzõ
betegség ( pl. TBC, netán malá-
ria vagy fertõzõ agyhártyagyulla-
dás ) halmozottan elõfordul.
A  gyermekkorinak tartott járvá-
nyos fertõzõ betegségek ( bá-
rányhimlõ, szamárköhögés, ka-
nyaró, járványos gyermekbénulás,
mumpsz) hazánkban  a védõol-
tások bevezetése óta ( 1960-as
évektõl) ritkaság számba men-
nek.
A környezõ országokban, az
utóbbi években jelentkezõ járvá-
nyokat a védõoltást meg nem
kapó és amiatt megbetegedettek
terjesztik.  
A  �járványok� nincsenek tekin-
tettel az országhatárokra, továb-
bi terjedésüket a közegészségügyi
intézkedések ( fertõtlenítés) ke-
vésbé állíthatják meg. Fõ védeke-
zés ellenük a védõoltás.
A 2016-ban kitört romániai ka-
nyarójárvány 2016 június és 2017
február 17 között 307 személyt
betegített meg, 16-an közülük
meghaltak.
A kanyaró Magyarországra is át-
terjedt, és amint a média is be-

számolt, Makón és környékén
fordultak elõ megbetegedések.
De mi is a kanyaró és hogyan
védekezzünk ellene, és mit te-
gyünk, ha járványos területre ter-
vezünk utazást?
A kanyaró vírusos fertõzõ beteg-
ség, mely cseppfertõzéssel köny-
nyen terjed egyik emberrõl a má-
sikra. Lappangási ideje 10 nap.
Kezdeti tünetei: láz, köhögés, kö-
tõhártya gyulladás, majd pár nap
múlva a fül mögött, majd az ar-
con és az egész testen élénkvö-
rös, szinte egybefolyó kiütések je-
lennek meg. A kanyaró a köhö-
géses tünetek megjelenése elõtt
már fertõz, egészen a kiütések
elhalványodásáig. Leggyakoribb
szövõdménye a középfül- és tü-
dõgyulladás, de agyvelõgyulladás
is felléphet. A kanyarótól védõol-
tás véd, ami a kötelezõ oltási
rendbe 1969 óta be van iktatva.
Jelenleg a rubeola és mumpsz be-
tegség elleni oltóanyaggal van
kombinálva ( MMR). Az oltás
nem adható 9 hónapos kor alat-
tiaknak, várandósoknak és im-
munhiányosoknak. A védettség
az oltás után 14. naptól alakul
ki.
Az 1969 elõtt születettek még
nem kaptak kanyaró elleni oltást.
Aki már átesett a betegségen,
védettsége életre szóló, kanyarót
még egyszer nem kapja el. Ka-
nyaró elleni védõoltást javasoljuk
a Romániába és Ukrajnába uta-
zóknak, akik olyan családokhoz
utaznak, ahol a közelmúltban ka-
nyarós megbetegedés fordult elõ.
Ha ismert a kanyaró veszélye,
akkor 15 hónapos kor alattiak-
nak nem javasolt az utazás. Ha
halaszthatatlan az utazás, akkor
a 15 hónapos korban esedékes
oltást elõre lehet hozni.
1978 után születetteknél nem
szükséges újabb oltás. Az 1969
és 1974 között születettek csak

akkor oltassák be magukat, ha
ismerten kanyarós beteg van a
környezetükbe, vagy gyakran
utaznak.
1969 elõtt születettek döntõ
többsége természetes átvészeltség
révén védettek a kanyaróval
szemben. Ha az utazó biztos ab-
ban, hogy nem volt kanyarós, és
kéri a védõoltást, akkor javasolt
beoltani.
A fertõzõdés kockázatát úgy le-
het csökkenteni, hogy kerüljük a
zsúfolt helyek látogatását ( bevá-
sárlóközpont, több helyrõl össze-
sereglõ családi találkozók- lako-
dalom, keresztelõ), illetve figye-
lünk a higiéniai ( kézmosás, arc-
maszk) szabályok betartására.
Fontos, hogy a láz, légúti tüne-
tek jelentkezése esetén marad-
junk otthon, ne menjünk közös-
ségbe.
Nem javasoljuk az utazást, az
1969 elõtt született, kanyarón át
nem esett immunhiányos szemé-
lyeknek ( daganatos betegség mi-
att kezeltek, transzplantáltak, bi-
ológiai terápiás kezelés alatt ál-
lók), várandósoknak, akik nem
rendelkeznek két védõoltással, és
15 hónaposoknál fiatalabbaknak,
akiknek már nincs idõ a védõol-
tás beadására ( legalább egy hó-
nap az utazás elõtt).
Az oltóanyagot a háziorvos
vényre felírhatja, a gyógyszertár-
ban kiváltható. Az oltóanyagot a
háziorvos adja be.

Dr. Bartha Sámuel
háziorvos

KANYARÓJÁRVÁNY EURÓPÁBAN
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Akire büszkék vagyunk

Karé Árpád 6 éves kora óta
foglalkozik néptánccal. Elõször
Szigeti Angélánál és Szabó
Zsoltnál tanult Siófokon, majd 8
éves korától már a
Balatonendrédi Általános Iskola
néptánc szakkörére is járt, ahol
Lelovics Zsolt tanította. 
14 évesen Gyöngyösbokrétás
táncos lett és a Fóti Mûvészeti
Iskola néptánc tagozatán
folytatta tanulmányait. Érettségi
elõtt már felvételt nyert az
Állami Népi Együttesbe. Számos
külföldi turnén vett részt-
Egyesült Államokban, Kanadában, Kínában,
Indiában, Oroszországban, Franciaországban stb.

25 éves táncos munkájának elismeréseként 2017.
március 15-én megkapta a Magyar Köztársaság
Bronz Érdemkeresztjét.

Árpi nem tervezi a visszavonulást, intenzív angol
nyelvtanfolyamra jár a közeljövõben megszerzendõ
tánctanári diplomájához. Most is tanít kisebb
csoportokat, de a tánctanári diploma megszerzése

viszont új kapukat nyit majd ki elõtte a jövõben.

Nagyon büszkék vagyunk rá, köszönjük, hogy
interjúi során sosem felejti el megemlíteni az
endrédi éveket, így öregbítve kis falunk hírnevét a
nagyvilágban!

Kívánunk neki további hosszú, tartalmas,
sikerekben és egészségben gazdag, tevékeny éveket! 

Rajhona Katalin

Kedves Olvasóink! 

Örömmel és büszkeséggel számolhatunk be arról,
hogy 2017.március 27-tõl április 7-ig a Csipke Kör
tagjai és az Általános Iskola diákjai, tanárai által
készített csipkékbõl kiállítás volt a tabi Zichy
Mihály Mûvelõdési Központban.

Március 27-én a felnõtt csipkézõk, március 30-án
az iskolások bemutatót tartottak. A csipkekészítés
technikájával, a balatonendrédi motívumokkal,
mintakincsekkel ismerkedhettek meg a látogatók.
Örömmel tapasztaltuk a nagy létszámú érdeklõdést.
Közülük sokan ki is próbálták a csipkézést.

A felnõtt látogatók körében a környezõ települések lakói is jelen voltak, elismeréssel nyilatkoztak a
kiállított munkáinkról, hagyományõrzõ tevékenységünkrõl. Pavlényiné Gecsei Ilus néni tabi csipkeverõ
�aki számos eredeti Gecsei Lídia mintát kölcsönzött nekünk- is meglátogatott bennünket mindkét
bemutató napon, nagyon boldog volt és meghatódott, hogy  továbbvisszük és ápoljuk az elõdök
munkáját.

A kiállítás és bemutató április 7-8-án már Torvaj községben volt megtekinthetõ, ahol a kis létszámú
települést tekintve is sok érdeklõdõ láthatta munkáinkat.

CSIPKE KÖR HÍREK
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Csipke kör hírek

2017. január 21-én került megrendezésre az I. Farsangi Csipke Bál, melynek bevételét a Csipkézõ kör kapta.
A befolyt összeget eszközvásárlásra, fejlesztésre, kiállításokra fordítjuk.

Ezúton szeretnénk megköszönni annak a rengeteg embernek -akiket egyenként felsorolni képtelenség- hogy
mint támogatói jeggyel, tombolafelajánlásokkal és jelenlétével támogatott minket.

Továbbá szeretném felhívni figyelmüket arra, hogy mindenkit szeretettel vár a csipkézõ kör csütörtökönként
16:30-tól a Mûvelõdési Házban. Ha kedvet érez és szeretné elsajátítani a csipkekészítés fortélyait, vagy csak
szeretne jó hangulatban beszélgetni, itt a helye közöttünk!

Rajhona Katalin

Április 30-ára meghívást kaptunk Zamárdi felsõ
(Jegenye tér) szezonnyitó ünnepségre, ahol számos
kézmûves és hagyományõrzõ mellett mi is

bemutatkozhatunk.

Köszönjük a szervezõknek a
meghívást és a bemutatko-
zási lehetõséget.

Lovász Zoltánné

1.rész
Akárcsak magukról a néphagyományokról, errõl a
mûvészeti ágról is rengeteget lehetne mesélni, szak-

irodalom is kötegekben áll rendelkezésünkre, illetve
az internet is bõségesen termi a témához illeszkedõ
képi és egyéb multimédiás anyagokat. Én mégis úgy
gondoltam, hogy veszem a bátorságot és írok néhány
gondolatot a fafaragásról, mint élõ néphagyomá-
nyunkról, mivel a hétköznapokra gyakorolt hatása ér-
dekel leginkább. Emellett egyszerû falusi ember va-
gyok, akárcsak azok, akik nemzedékrõl nemzedékre
ápolták és örökítették a népi hagyományok színes tár-
házát. Szerencsésnek mondhatom magam, mert szép
kis falunk � Balatonendréd � rejteget több komoly al-
kotót, köztük egy igazi, hamisítatlan népi fafaragót is,
aki ebben a mûvészeti ágban igen szorgosan, aktívan
tevékenykedik napjainkban is. 
Egy napsütéses, tavaszias hangulatú januári hétvége
szombat délutánján érkeztem meg a település egyik
sátortetõs házához. A kiskapu zárjában már kifelé volt
fordítva a kulcs, Huszár Laci bátyám éppen seprûvel
tisztogatta a kis vízelfolyó csatornát, hogy a gyorsan
olvadó hó leve szabad úton távozhasson az udvarról.
Szívélyesen a nappaliba invitált és hozzá is kezdtünk a
jóízû beszélgetéshez. Laci bácsival mindig élmény szót
váltani. Hatvanas éveiben járó, kellemes hangú és
tiszta tekintetû férfiú õ, aki mindig átgondolt és értel-

FAFARAGÁS, MINT ÉLÕ NÉPHAGYOMÁNY?!
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mes válaszokat ad még a toldozott-foltozott, kurta
kérdéseimre is. Engedjétek meg, hogy az alábbiakban
átadjam nektek beszélgetésünk lényegét dióhéjban.

Elõször arra voltam kíváncsi, hogy van-e igény a �fara-
gott fára�, és ha igen, akkor milyen korosztály érdeklõdik
a kiállítások és maga a tevékenység elsajátítása iránt?
Megtudtam, hogy széles skálán mozog a kíváncsisko-
dók köre, azaz egészen kis gyermekektõl az idõsekig
van keletje mind a kiállításoknak, mind a kézmûves
foglalkozásoknak. Laci bácsinak sok történelmi pilla-
natot ábrázoló alkotása készült, melyek megmozgat-
ják a korosztályok képzeletét és fókuszpontba helye-
zik ezeket az eseményeket (pl.: vérszerzõdés, csata je-
lenetek, vallási témájú cselekményábrázolások). Az
elmúlt években a kézmûves foglalkozások új teret hó-
dítottak, így a fafaragás is ismét a köztudatba lopó-
zott. Történt ez annak hátterén, miszerint minden
kreatív tevékenység fejlesztõ hatást gyakorol a gyer-
mekekre egészen kis koruktól fogva. Ez eddig is isme-
retes volt, de sajnos napjainkban egyre több az olyan
kiskorú, akinek úgynevezett �fejlesztésre� van szüksé-
ge, melyet ilyen módon is elõ lehet segíteni (finommo-
torika, koncentráció készség, szem-kéz koordináció,

fegyelem). Az elmúlt nyáron Kiss Barbara Judit helyi
óvodapedagógus szervezésében elindult egy kezde-
ményezés, mely a
Búzavirág néphagyományõrzõ, mozgásos és kreatív
foglalkozások gyerekeknek
(http://buzaviragok.5mp.eu) nevet viseli. Ennek kere-
tében Huszár Laci bácsi is vendégül látta a táborozó
ifjúságot, akik az elsõ pillanattól kezdve fülig érõ mo-
sollyal vették kezükbe a faragás kellékeit, illetve még
az íjászattal is megismerkedhettek. Alkotónk ilyen
csupa szív ember, aki már rég megtanulta, hogy aki
ad, az bizony kapni is fog. Ezt bizonyítja az is, hogy
egy-egy ilyen alkalommal Laci bácsi legalább annyira
boldog, mint maguk a gyermekek. 
ELSÕ RÉSZ VÉGE�
FOLYTATÁS A DECEMBERI SZÁMBAN.

Molnár Tamás
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VII. BÖLLÉRFESZTIVÁL KÕRÖSHEGY 2017. 03. 04.

FONYÓDI KOLBÁSZFESZTIVÁL 2017. 02. 05.

2017. március 4-én került megrendezésre Kõröshegyen a
VII. Böllér fesztivál, amin falunk is képviseltette magát. A
versenyt rengeteg készülõdés elõzte meg, egy komplett
disznóvágást figyelt a zsûri az állat megfogásától feldolgo-
zásán át az ételek elkészítéséig.

Kínáló asztalunk változatos volt, házi finomságokkal volt
tele: kolbász, szalámi, szalonna, pácolt- kolbászhússal töl-
tött karaj, házi májpástétom lilahagymalekvárral
kiflikarikákon, hájas kráfli, sportszelet, tepertõs pogácsa,
káposztás táska, káposztás béles. A zsûrit házi ibolya szörp-

pel, borral és pálinkával kínáltuk. Fõ ételnek Endrédi tejfö-
lös veselevessel; Endrédi leányfektetõ toros pörkölttel szal-
vétagombóccal; hurka kolbász pecsenye vörösboros lilaká-
posztával készültünk. A versenyen 10 csapat indult, szoros
verseny alakult ki a végére. Büszkén elmondhatom, hogy
csapatunk elhozta a Legínycsiklandóbb kolbász készítõinek
járó díjat!

Munkánkat sokan segítették, akik nélkül nehezebb lett vol-
na a dolgunk: Bozsoki Lászlóné, Frank Ilona, Lovász
Zoltánné, Somogyi Tibor, Tóth István, Verbovszky Sándor,
Pisztl Józsefné, Friss Attila. Köszönjük nekik még egyszer! 

Rajhona Katalin

A képen: Györgyi Hedvig, Rajhona Katalin, Kovács
Lászlóné, Fejes Tamás, Hatvani Edina, Forintos László,
Varga Kitti, Gyögyi Gyula, György Imre, Dobos Krisztián

Idén kis csapatunk elhatározta, hogy megmutatja tu-
dását a Fonyódon 8. alkalommal megrendezésre kerü-
lõ kolbásztöltõ bajnokságon. Nagy izgalommal vág-
tunk neki a feladatnak, mint kisgyerek mikor elõször
átlépi az iskola kapuit. 

Asztalunk díszítésénél törekedtünk arra, hogy a piros-
fehér-zöld színek legyenek hangsúlyosak, (saláta sze-
géllyel, savanyú káposztára kirakott régi Magyaror-
szág térképe kolbászkarikákból).  Elvittük magunkkal
az endrédi csipkét, elkísértek minket csipke klubosa-
ink köztük: Lovász Zoltánné, Bozsoki Lászlóné és
Frank Ilona.

A zsûri többször megjelent a nap folyamán, ellenõr-
zött minden apró mozzanatot. A kolbász íze csak egy
apró fejezetet foglalt el a listán a sok minden mellett,
amit figyeltek. Például: a csapatok megjelenése, a töl-
tõstand dekorációja, a kolbász tálalása, díszítés, a töl-
tés körülményei, a kolbász illata színe íze nyersen, il-
letve sütve és az összbenyomás. Tehát mindenre na-
gyon oda kellett figyelnünk. Nagyon sok dicséretet

kaptunk a zsûritõl, tetszett nekik az asztalunk. Mi kol-
bász téren 2 félének a töltését vállaltuk be! Az egyik
egy hagyományos kolbász a másik egy különleges Cit-

A csapatunk tagjai:

Lányok: Varga Kitti, Hatvani Edina, Rajhona Katalin
Fiúk:     Forintos László, Dobos Krisztián, György Imre,

Fejes Tamás 
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Felhívás!
2017. szeptember 8-11.-ig négy napos szlovákiai kirán-
dulást szervezünk, melyre várjuk a jelentkezõket május
15-ig. 
Jelentkezni lehet telefonon vagy személyesen az elsõ
részlet befizetésével együtt: 

Balázs Józsefné Klári: Bem utca 7.;
Tel: 0670/420-69-07

Részletes program:
Vadregényes Szlovákia
4 nap / 3 éjszaka 

Tervezett idõpont: 2017.szeptember 8-11

1.nap: Indulás kora reggel a Magas-Tátra lábainál elte-
rülõ Poprád környéki szálláshelyünkre, ahol 3 éjszakát
alszunk. Útközben csodás helyeken állunk meg, hogy
utazásunkat még érdekesebbé tegyük. Az esti órákban
érkezünk a szálláshelyünkre.
2.nap: Reggeli után a Magas-Tátra legnagyobb és leg-
régibb üdülõ településére, Ó-Tátrafüredre látogatunk,
mely fõként az itt fakadó savanyúvízérõl és gyönyörû
fekvésérõl nevezetes. Szlovákia egyik leghíresebb szállo-
dája, a Grand Hotel mellõl mesés tájak mellett elhalad-
va,  siklóvasúton folytatjuk kb. 2,5 km-es utunkat. 250
méter szintkülönbséget magunk mögött hagyva gyalog
indulunk tovább, és újabb 150 méteres emelkedést kö-
vetõen érkezünk meg a Tar-pataki vízesésekhez. A fe-
nyõerdõk rejtekében megbúvó Óriás-vízesés a legismer-
tebb. Vize 20 méteres mélységbe zuhan alá. Sétálunk a
Csorba-tó mellett, mely a Magas-Tátra legmagasabban
fekvõ települése. A napot a Közép-Európa egyik legna-
gyobb várával koronázzuk meg. A Világörökséghez tar-
tozó Szepesi vár történelmét ostromok, ármány és ösz-
szeesküvés terheli.
3.nap: Mai napunkat Késmárkon kezdjük, mely szintén
a hosszú történelemmel rendelkezõ városok közé tarto-
zik. Olyan látnivalókkal ismerkedünk, mint a Szent Ke-
reszt Bazilika, a régi városháza, a fõtér és a Késmár-
ki vár, melyet eredetileg a Zápolyák, késõbb a Thököly
család birtoka lett. Majd áttérve a szomszédos Lengyel-
országba, a Dunajec-völgyébe kalandozunk. Az ezeréves

határt õrzõ IV. Béla által épített, Nedec várába látoga-
tunk. Ezt követõen másfél órát tutajozunk a Dunajecen
Lesnicáig (Erdõs), majd vissza Poprádra.
4.nap: A reggelit követõen elhagyjuk szállodánkat, és el-
indulunk hazafelé. Útközben elsõ állomásunk Szepesség
gyöngyszeme, Lõcse lesz. A gótikus és reneszánsz mû-
emlékekkel teli óvárost szépen fennmaradt középkori
városfal öleli körbe. Majd Márai Sándor szülõvárosa,
Kassa következik. A város szinte minden szegletéhez a
magyar történelem egy-egy fontos eseménye fûzõdik.
Rákóczi városának is nevezték, hiszen a fejedelem Kas-
sát tekintette fõ székhelyének. A város magja a hosz-
szan elnyúló, nagyjából északdéli irányba haladó Fõ ut-
ca, melyet � helyenként még ma is fellelhetõ � város-
fal vesz körbe. Belvárosában számos mûemlék találha-
tó. Szabadidõ, majd hazautazás. Érkezés az esti órák-
ban. 

Részvételi díj: 47.900.-Ft/fõ   (kétágyas elhelyezés ese-
tén)
Az ár tartalmazza: utazás autóbusszal, 3 éjszaka szál-
lás félpanzióval (vacsora menüválasztásos), magyar nyel-
vû idegenvezetés, utasbiztosítás. 

Belépõk, siklóvasút, tutajozás: kb. 50.-Euro/fõ 
Az ár min. 45 fõ esetén érvényes! 

Lovász Zoltánné

romos- diós ízû volt. Ez utóbbit az eredményhirdeté-
sen ki is emelték!

Büszkén mondhatom el, hogy életünk elsõ kolbásztöl-
tõ bajnokságán hazahozhattuk a néphagyományok õr-
zésének különdíját. Nagyon szoros volt a verseny az
elsõ és az utolsó versenyzõ között mindössze 6 pont
különbség volt.

Rengeteget tanultunk, sok új ötletet szereztünk, hogy
legközelebb mit hogyan csináljunk! Reméljük a jövõ-
ben lesz még lehetõségünk arra is, hogy hazahozzuk
az elsõ helyet!

Rajhona Katalin

Felhívás!
Az Endréd Tv munkatársai továbbra is
igyekeznek minden eseményt rögzíteni kis
falunk életében. Várunk mindenkit, akit
érdekelnek a háttér munkálatok és szíve-
sen dolgozna velünk egy csapatként! Mi-
nél többen vagyunk annál könnyebben tu-
dunk rögzíteni eseményeket! 
Gyertek és dolgozzunk együtt!

Endréd Tv munkatársai
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Tavaszi felkészülésünket, szokásos
mûfüves bajnokságban való indulás
jelenti. Megye II-es csapatok ellen
Andocs (3-0), Balatonföldvár (2-4)
és Zamárdi (0-0), csoport 3. lett
csapatunk, majd a helyosztókon
Balatoni Vasas (0-0), és Buzsák (0-
2) következett, így 9. helyezettek
lettünk. Ezen mérkõzések, hogy
milyen jól szolgálták felkészülésün-
ket, a tavaszi eredményeink mutat-
ják. 

Balatonszentgyörgy 5-1, Kapoly 11-
0, Látrány 5-1, Balatonújlak 4-0,
Bálványos 3-0, Nagyberény 5-1. Re-
méljük a folytatás is hasonló lesz.
Jelenleg a dobogóért ádáz küzde-
lem folyik.
1. Kötcse-Balatonszárszó 48 pont
2. Balatonendréd 46 pont
3. Bálványos 43 pont
4. Andocs � Nágocs 41 pont, 

így még bármi megtörténhet.

A csapat 82 gólt rúgott és 22 gólt kapott. Legtöbb gólt
Páll László 21 és Kovács Bálint 16 rúgták (õk vezetik

a csoport góllövõ listáját is), illetve Dobos Attila 10
gól.

Hátralévõ mérkõzéseink: 04.22. Kötcse, 04.29.
Ádánd, 05.07. Nágocs, 05.14. Balatonszentgyörgy,
05.21. Kapoly, 05.28. Látrány, 06.04. Balatonújlak.

Verbovszky Sándor

Húsvéti Jótékonysági Bál

Sikeres, jó hangulatú Húsvéti Jótékonysági Bált
rendeztünk.
Ez a siker most nem csak a csapaté, ezúton
szeretnénk megköszönni mindenkinek, akik el-
jöttek a bálba, így a belépõjegy és a tombola
vásárlással támogatták a csapatot. Nagyon kö-
szönjük a rengeteg tombolatárgy felajánlást.
Köszönjük az önkormányzatnak a termet,
azoknak is köszönjük, akik nem voltak ott, de
támogatói jegyekkel hozzájárultak a sikerhez.

Köszönjük mindazoknak, akik részt vettek a
szervezésben, tombolajegy árusításban és a
Büfét is. A csapatnak és a vezetõségnek is há-
lásak vagyunk az egész éves munkájukért is.
Nem utolsó sorban Nagyon Köszönjük a né-
pes és lelkes szurkolótáborunknak a mindvégig
kitartó buzdítást!

A csapat és a vezetõség nevében: 
Somogyi Tibor

HFC elnök

SPORT HÍREK - Balatonendrédi Haladás FC

Támogassa adója

1%-ával a

Balatonendréd Alapítványt

8613 Balatonendréd,

Fõ utca 75.

Adószám: 18762574-1-14

Endrédi Kis Újság
Balatonendréd

Község Képviselõ-testületének lapja 
Felelõs szerkesztõ:

Karélyné Kovács Klaudia
Készült 550 példányban a balatonföldvári
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