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Balatonszemesi Gálán, fellépésünket
végig vastaps kísérte. A siker tovább
folytatódott a Kistérségi közös énekkarban való részvétellel.
Igaz, a közönség is fantasztikus volt,
csupa énekes, szavaló és színtársulati
tagokból ált. Sikerünket a lelkes felkészülésnek és Bognár Gyula (vezetõnk)

Szántódi Hírlevél

Alkony a tónál
Esti napnak alkonyán
Sétálok a tó partján.
A nap vörös sugára
Most bukik az ég aljára.
Lágy szellõ suhan a víz felett
Zizegõ nádasok mellett.
Egy magányos ladik ring a vízen,
Benne tán szerelmespár pihen.
Még csendes a tó partja,
Nincs ami a vizet felkavarja.
Hacsak nem az ezüst szárnyú keszeg,
Mely fickándozva tekereg.

szigorú utasításainak köszönhetjük,
aki mûsorunk végén, egy gyönyörû
dallal, állva tapsolásra késztette a közönséget.

Karcsú teste ezüstösen csillan
A szikrázó habokban
Majd tovasiklik kecsesen
Elúszik gyorsan, sebesen.

Júliusban Balatonszárszó felkérésére
fogunk egy nótacsokrot elõadni, majd
nyári szünet következik. Augusztus
31.-én a Szántódi falunapon találkozunk újra, ahol ismét egy kis vidámsággal fogunk kedveskedni.Addig is
nagyon szép és kellemes nyarat, jó

A csendet csak a víz csobbanása
Töri meg, s a varázsa.
A hold lassan pásztázza a tavat
Ezüst hídja átszeli, mely sokáig megmarad.
Az égen felragyognak a csillagok,
Majd lassan hazaballagok.

szórakozást és pihenést kívánunk minBalázsné Emi

denkinek.
Sok
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Magyarnóta kör tudósítói
Sebestyén Ica és Ferenc.
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