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Sármellék Község Önkormányzata
és az Általános Művelődési Központ
tisztelettel és szeretettel meghívja Önt és Családját

Karácsonyi köszöntő műsorára
2010. december 18-án 14.00 órára
az ÁMK Színháztermébe.
Ez alkalommal kerül sor községünk kitüntető címeinek
ünnepélyes átadására is.
A műsor után az Önkormányzat
a 65 év feletti sármellékieknek vásárlási utalvánnyal
kedveskedik.
Sármellék Község Önkormányzatának nevében megköszönöm
a Mikulásnak és Krampuszainak, hogy ebben az évben is ellátogattak Sármellékre, mosolyt
csaltak minden gyermek és felnőtt arcára, szívünket megtöltötték szeretettel.
Megköszönöm,
Tüske Tibornak és Bíró Zsoltnak, hogy a Mikulás helyi utazását, falujárását díszes
járműveikkel segítették.
Megköszönöm
a helyi vállalkozóknak, hogy szaloncukorral megtöltötték a Mikulás ajándékozó zsákját.
Megköszönöm
a bortermelőknek, hogy a forralt bor alapanyagát biztosították.
Megköszönöm
a SÖTYE Tagjainak, Kardicsné Vörös Líviának és munkatársainak, valamint a Körjegyzőség
Dolgozóinak, hogy a Mikulásnap estéjén vendéglátással kedveskedtek, és örömet szereztek
minden résztvevőnek.
Horváth Tibor
polgármester

A gyermekrajz-pályázat eredményei

Budai Ilona meséi az ÁMK-ban

A Magyar népmese napjához kapcsolódó
gyermekrajz-pályázaton a következő eredmények
születtek:
Óvodások:
- óvodások: Horváth Bori, Horváth Péter,
Nagy Valentin (megosztott első díj)
- 1-2. o.: Lázár Tamás (1.), Németh Bence
(2.), Molnár András (3.)
- 3-4. o.: Kiss Virág (1.), Móricz Patrícia (2.),
Molnár Virág (3.),
- 5-6. o.: Magas Bianka (1.), Békevári Lilla
(2.), Visi Gergő (3)
- 7-8. o.: Illés Júlia (1.)
7-8. osztályban Illés Júlia pályamunkája a
szavazatok kb. 90%-át nyerte el, a maradék
pedig megoszlott a többi pályázó között, így
csak az 1. díjat tudtuk kiadni.
Pályázatunk a Támop Engedjü(n)k hát olvasni!
című pályázata támogatásával valósult meg.
Köszönjük mindazok érdeklődését, akik
figyelmükkel és szavazatukkal segítették a
zsűri munkáját.

Ritkán látni annyi csillogó szemet, s hallani „de jó
volt!” felkiáltást, mint amennyit november 26-án
láttunk-hallottunk a sármelléki ÁMK gyerekei és a
felnőtt nézők között. Köszönhettük ezt Budai
Ilonának, akit az ország népdalénekesként
ismerhetett meg, s - később a maga gyűjtötte
meséket is beleszőve műsoraiba – manapság mint
mesemondó- énekes varázsolja el közönségét.
Amikor április végén a Nőklub születésnapjára
meghívtam Budai Ilonát, nem várt élményben volt
részünk. Az a tisztaság és keresetlen egyszerűség,
amivel a színpadra hozta a magyar nyelvterület meseés népdalkincsét, az a szeretet és bölcsesség, mely a
teljes magyarság ezeréves tapasztalásában
gyökerezik, legrejtettebb és legmélyebb, leginkább ki
sem mondható érzéseinket hozta napvilágra. Bizton
mondhatom, elvarázsolt mindannyiunkat korra,
nemre és politikai hovatartozásra való tekintet nélkül.
Akkor és ott azt éreztük: szükségünk van erre: a tiszta
szóra, világos beszédre, régi kincseink őrzésére és
átadására. Mert ha van valami, amivel még talán
jobbíthatunk a világon, akkor ez az. A tiszta forráshoz
kell visszanyúlni, abból meríteni erőt a megújuláshoz.
Kerestem az alkalmat, hogy újra Sármellékre
hívhassam Budai Ilonát,
hogy gyerekeink is
részesedhessenek a nagyok élményeiből, és
szerencsére alkalom adódott rá: Székely mesebeszéd
című kötetének író-olvasó találkozó keretében
történő bemutatására nyílt módunk a Támop
Engedjü(n)k hát olvasni című pályázata jóvoltából.
A mellékelt képek magukért beszélnek: a közönség
belefeledkezett a mesék és dalok varázsába, és alig
hittük, hogy a jó órás előadásnak egyszercsak végére
értünk. Gyerekeink egymást túllicitálva keresték az
idegen hangzású, ősrégi tájszavakat, sőt, dalos
rejtvényekben is jeleskedtek.
S a kérdés kifelé menetben többször is elhangzott:
ugye eljön még hozzánk a néni…?

Karácsonyvárás a könyvtárban
A Támop Engedjü(n)k hát olvasni! pályázata
keretében karácsonyváró foglalkozások zajlottak a
könyvtárban. Ennek keretében „alkottunk” adventi
ajtódíszeket, origami karácsonyfadíszeket, arany
angyalkákat és dekupázs-technikával készült
képet, asztaldíszeket, sőt, mézeskalácsot is
sütöttünk. Felvételünk az origami hajtogatáson
készült.

2

Képek a Lúdas Matyi Nevesincs Színház-beli előadásáról

ISKOLAI VERSENYEK, EREDMÉNYEK
Alig indult el az új tanév, máris több versenyre érkezett felhívás iskolánkba.
A sort idén is az októberben, Hévízen megrendezett Illyés-napok rendezvénysorozat nyitotta, ahol a rajz
versenyen Németh Bence (2. o.) Különdíjat kapott. (felkészítő: Lázárné Mátés Tímea)
November 18-19-én, Zalaszabarba mentünk a hagyományos Sík Sándor-napok keretében megrendezett sport
és tanulmányi versenyre, ahol az iskolánkat képviselő tanulók nagyon szép eredményeket értek el.
-Leány focicsapat (Dufka Diána 7.o., Gergely Ramóna 8.o., Horváth Beatrix 8.o., Horváth Szimonetta 6.o.,
Humpok Dóra 8.o., Illés Júlia 8.o., Magas Bianka 6.o., Major Evelin 8.o.)
II. helyezés (Felkészítő: Décsy László)
A dobogós helyezésen kívül, Illés Júlia még a torna legjobb mezőnyjátékosa címet is elnyerte.
További versenyek:
-Versmondás: Horváth Anna (1. o.) I. helyezés (Felkészítő: Balogh Anikó)
-Matematika: Vörös Balázs (4. o.) II. helyezés (Felkészítő: Szabó János)
Molnár Maximilián (6. o.) I. helyezés (Felkészítő: Fekete Márta)
-Helyesírás: Harsány Dominika (5. o.) II. helyezés (Felkészítő: Hontváriné Lasics Henrietta)
December 7-én, a Zalavárban megrendezett területi helyesírási versenyen bizonyíthatták tanulóink
felkészültségüket. Az eredmények ismeretében méltán lehetünk büszkék rájuk is.
Domján Dominika (2. o.) I. helyezés (Felkészítő: Lázárné Mátés Tímea)
Harsány Dominika (5. o.) I. helyezés (Felkészítő: Hontváriné Lasics Henrietta)
Magas Bianka (6. o.) II: helyezés (Felkészítő: Gyulassy Ákos)
Bokor Benedek (8. o.) III: helyezés (Felkészítő: Feiler Zsuzsanna)
Gratulálunk minden versenyzőnek és felkészítőiknek! Hasonlóan szép eredményet remélünk a tanév többi
tanulmányi, ill. sport versenyén is.
Balogh Anikó alsós mk. vez.

Ismét megyei Diákolimpiai bajnok
a Sármelléki ÁMK IV. korcsoportos leány
teremlabdarúgó csapata
2010.12. 02-án a Gelsei iskola tornacsarnokában megvédte bajnoki címét
iskolánk leány focicsapata. Minden ellenfelét legyőzve lett bajnok
együttesünk. A lányok küzdenitudásból is jelesre vizsgáztak, hiszen az összes
mérkőzésen vesztes állásból fordították javukra az eredményt.
A csapat tagjai: Illés Júlia, Horváth Beatrix, Humpok Dóra, Major Evelin,
Gergely Ramóna, Dufka Diána, Magas Bianka, Horváth Szimonetta.
Köszönöm szépen lányok!
Décsy László testnevelő
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Egymást segítve, a másiknak súgva, (mert a másik
szövegét mindenki jobban tudta) egyre bátrabban
mozogva, hangosabban beszélve egyszer csak
elkészült a produkció, amit bemutathattunk az
óvodában. Ide ünneplő ruhába öltözve, díszlettel,
kellékekkel felszerelkezve izgatottan érkeztünk.
Elmondhatom, hogy a közönség lelkes és figyelmes
volt, ez első osztályosok pedig a megbeszélt
utasításokat végig betartva, hiba nélkül eljátszották a
megtanult Mikulásól szóló jelenetet A szereplést
ajándékozás, közös éneklés és a régi barátokkal a
csoportszobákban játék zárta.
Élményekkel gazdagodva, vidáman tértünk vissza
az iskolába, ahol megbeszéltük az óvodában
történteket, ahová reményeink szerint jövőre is
meghívnak bennünket.
Balogh Anikó osztályfőnök

VISSZA AZ ÓVODÁBA
No, persze nem igaziból, véglegesen, hanem csak
szerepelni mentek vissza az első osztályosok
december 3-án az óvodába. A vezető óvónőtől, Livi
nénitől, érkezett a kérés, még november elején, ha
belefér az időnkbe a sok tanulás mellett, nem
lepnénk-e meg az ovisokat egy Mikulás-műsorral?
Az óvónők és a régi barátok ugyanis szívesen látnák
újra az óvodában az alig 3 hónapja iskolássá lett
gyerekeket. Az elsősök örömmel beleegyeztek a
szereplésbe és szüleik segítségével szorgalmasan
megtanulták a rájuk osztott szöveget, amelyből sok
gyakorlás után „színdarab” lett. A gyerekek végig
nagy lelkesedéssel készültek.

Helyreigazítás
Előző számunknak a mesemondó
versenyről szóló cikkéből véletlenül
kimaradt a díjazottak közül
Gosztonyi Dániel neve, melyet ezúton
szeretnék pótolni.
Az érintettől szíves elnézést kérünk a hibáért, reméljük, a
mesemondásáról készült fotó kárpótolja az elszenvedett
sérelemért.

FELHÍVÁS!
Tájékoztatok minden kedves
Sporttársamat, hogy a XIV. Karácsonyi
Kupát nem decemberben, hanem a
következő évben rendezzük meg, mert a
tornateremben a nyílászárók védelme
még nem megoldott.
Király Gyula

Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Keszthely Kirendeltség

INGYENES PÉNZÜGYI-, GATDASÁGI,
ADÓJOGI SZAKTANÁCSADÁS
lehetőségét kínáljuk fel mikró-, kis- és
középvállalkozások illetve ügyfeleink részére

MINDEN HÉTEN KEDDEN 9 - 13 óra között
kirendeltségünk I. emeleti tárgyalójában
Előzetes időpont egyeztetés:
0630/204-4007, 0630/400-1500, 0630/655-7800
0693/310-368, 0693/321-235

INGYENES JOGI TANÁCSADÁS
lehetőségét kínáljuk fel mikró-, kis- és
középvállalkozások illetve ügyfeleink részére

MINDEN HÉTEN CSÜTÖRTÖKÖN 8 - 12 óra között
kirendeltségünk I. emeleti tárgyalójában
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arácsony napja van. Csodálatos varázsa van ennek az éjszakánk. Sokan megváltoznak ekkor, ahogyan egy dalban is
elhangzik: „Három napig jók vagyunk, sőt emberségesek…”De miért csak ekkor, ezekben az ünnepi napokban, miért
nem lehet máskor is ilyen az ember? Ha Krisztus valóban megszületett, miért van még most is annyi bűn, hitetlenség,
szertelenség? Csupa kérdőjel mered a kétkedő emberek felé! Találóan mondja egy német versike: „Krisztus ezerszer
megszülethet Betlehemben, de ha nem születik tebenned, örökre elveszel.” Ez a nagy titok, ez a válasz a sok miértre! Ha nem
térünk vissza Krisztushoz, akkor nem érünk el semmit, mert nélküle nem lehet, nincsen békéje a lelkemnek, és nincsen békéje
az egész emberiségnek sem. Sok mindent megpróbálunk, hogy ezt a feladatot elkerüljük, sokféle pótlékot keresünk, hogy
betöltsük vele Jézus helyét az életünkben. Pillanatnyi mámort, örömöket hajszolunk, hogy utána még nagyobb nihil boruljon
ránk. A következő történet Verhaegenről, a Belga szabadkőművesek vezetőjével történt. Kiadta a parancsot: „Ne legyen pap
a halálos ágynál!” Erről három szabadkőművesnek kell gondoskodnia! Egyszer visszatérőben volt utazásából, és
figyelmetlenül lehajtott egy forró italt. Brüsszelbe vitték, de már nem lehetett rajta segíteni. Verhaegen a második napon,
mióta Brüsszelben volt, a gyógyulás teljes reményét feladta, ugyanis három szabadkőműves lépett be a szobájába őrködni.
Ekkor undor fogta el, a szabadkőművesség iránt, majd vágyakozás indult el benne Krisztus Egyháza iránt. Papot hivatott,
akit természetesen nem engedtek be! Így halt meg, feloldozás, és Jézus nélkül. A temetés napján, haláltusájának nyomait is
megtalálták. Körmeivel karcolta a tapétára: „Bánom és visszavonom.”
Mindannyian vágyakozunk Isten után, az Ő helyét senki sem tudja betölteni életünkben. Ahogy Szent Ágoston írja:
„Magadnak teremtettél Uram minket, És nyugtalan a mi szívünk, amíg Benned meg nem nyugszik.” S igazából az ember
vágyakozik arra, amit Jézus adott a világnak, szüksége van rá. Ilyenkor minden ember örömről és békéről beszél. Talán ez a
két dolog az, amelyre az ember szüntelenül vágyakozik. Feladat ez is! Az, hogy ez megvalósuljon, komoly munkát kíván
tőlünk! Nincs örömünk, mert nem vagyunk eléggé gyermekek! Lélekben kell azzá válnunk, mert a gyermek nagyon könnyen
tud örülni, észrevesz olyan dolgokat, amelyeket egy felnőtt nem tud, vagy nem akar észrevenni. A béke a másik valóság, amely
meghatározza az embert. S az igazi békének, hármas iránya van.
Az első: Béke Istennel. Nem szabad ellene fordulnunk a bűnnel. A bűn kiöli belőlünk a Szeretetet, ami Szent Pál szavai
szerint maga az Isten! Egységben kell élnünk Vele.
A második Irány: Béke a felebaráttal. Szeresd felebarátodat, mint önmagadat. Sármellék egy község. Akkor lesz igazi
közösség, és nem csak egy időben, egy helyen lakók csoportosulása, ha egymást elfogadva, segítve, közös célok felé nézve
tudunk élni. Nincs helye egymás bántásának, a széthúzásnak, bosszúállásnak, gáncsoskodásnak. Van mit javítanunk ezen a
téren!
A harmadik pedig: Béke saját magunkkal. Ez a legnehezebb, mert kettős erő feszül bennünk. Megfelelni akarunk másoknak,
és közben szeretnénk önmagunk lenni. A belső csendre kell törekednünk, a belső harmóniára. Ha ezt tudjuk, csak akkor lesz
igazi békénk.
A Szentestén gyertyát, csillagszórókat gyújtunk a karácsonyfán. Most gyújtsuk meg szívünkben is ezeket a gyertyákat!
Ahogy a költő Várad Aladár mondja:
„Ma mindenkiben pici lángok gyúlnak,
Ma mindenkiben zöld remények élnek,
Ma keservét senki sem érzi Sorsának, hidegnek, télnek.
Ma minden szívben fény csordul bele,
Ma új életet vonaglik a hit;
Ma mindenki hív, ma mindenki vár Valakit!”
S ha tényleg várjuk ezt a Valakit, Jézus Krisztust, akkor a Karácsony nem lesz múló hangulat, rövid elérzékenyülés, három
napig tartó jóság dömping, hanem élő és állandó szent valóság!
Minden sármellékinek kívánok, békés, boldog karácsonyt, és áldott új esztendőt!
Bóka Tibor
plébános
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A Nívó Kft 2010. december 28-án 14 és 17 óra között
a sármelléki Teleházban
( Felszabadulás u. 1-2. ÁMK ) lehetőséget biztosít
vezetékes Internet, mobil Internet, IPTV, SAT TV , vezetékes telefon helyben
történő megrendelésére.
Ugyancsak lehetőség lesz a már meglévő szolgáltatásoknak korszerűbbre váltására,
összevonására, meglévő szolgáltatások mellé további kedvezményes szolgáltatás
megrendelésére. Aki összevonja a tőlünk rendelt vezetékes, mobil telefon, internet és TV
szolgáltatásait, a Paletta csomagunkkal a kedvezményeket maximalizálhatja. A fenti
napon a Teleházban munkatársainkat felkeresőknek ajándékkal kedveskedünk.
Várjuk kedves ügyfeleinket.

* gyertyák, ajándék tárgyak,
* adventi koszorúk
* karácsonyi terítők
* asztali díszek, mécsesek
* karácsonyi temetői díszek
* kopogtatók
* karácsonyfa díszek
* cserepes virágok
széles választékával várom
Kedves Vásárlóimat.

Megérkeztek a 2011-es asztalinaptárak, és határidőnaplók!
Nyitvatartás: hétfő - péntek 14.00 -17.00 óráig sz.: 8.00 - 12.00 óráig
Telefon: 06-83/355-100, 06-30/396-6664, 06-30/635-1116

3 kg-os mosóporok már 680 Ft-tól!
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Minden kedves vásárlómnak
Kellemes Ünnepeket
és Boldog Új Évet Kívánok!

