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Új színt hoz az óvodások mindennapjaiba
Óvodánk kívül-belül nagy változásokon ment keresztül az
elmúlt hónapokban, és a munkálatok lezárásaként hivatalos
átadó ünnepséget tartottak június 7-én délután. Az épület
külső falának szigetelése és festése, nyílászárók teljes cseréje,
belső festés és a vizesblokkok felújítása után már újra Sármellék legifjabbjai vehették birtokba az intézményt.
Az ünnepségen Horváth Tibor, polgármester köszöntötte a
résztvevőket, majd Farkasné dr. Gasparics Emese helyettes államtitkár asszony méltatta a beruházást. A műsor részeként
az ovis csoportok is felavatták az intézményt első hivatalos
szereplésükkel, valamint néptánccsoportunk is bemutatót
tartott. Manninger Jenő országgyűlési képviselő kiemelte,
hogy fontos szerepet tulajdonít az ilyen, és ehhez hasonló
beruházásoknak, ugyanúgy ahogy Józsa Katalin, ÁMK igazgató, óvodavezető is, aki zárásként örömét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy egy megújult intézmény szolgálhatja ezentúl a
gyermekek fejlődését.
Az óvoda hivatalos megnyitója előtt egy héttel helyiek (dolgozók, szülők, civilek, önkéntesek) végezték az utolsó simításokat az intézmény udvarán. Többek között lefestették,
javították a játékokat, rendbe tették az udvart, új kerítést feszítettek ki, ezzel is hozzájárulva a felújításhoz.
Június 8-án már a megújult környezetben tartották az óvodai
ballagást, ezzel téve kerekké az ünnepi hétvégét.
sz.cs.

Búcsú

Templomunk, és egyben községünk védőszentje Keresztelő
Szent János. Június 24. születésének ünnepe. Ezen a napon,
vagy a rá következő vasárnap tartjuk ezért búcsú ünnepünket.
Így mindig június utolsó vasárnapja a sármelléki búcsú napja.
De ki is volt Keresztelő Szent János? Amikor egy szentet ünneplünk, a halála napjáról szoktunk megemlékezni. Ugyanis
a halál napja, az illető szent megdicsőülésének az ünnepe, a
mennyországi örök élet kezdete. Keresztelő Jánossal kivételt
tesz az Egyház. Az ő nagyságát az is kiemeli, hogy nem csak
a vértanúsága napját, hanem a születését is megünnepeljük.
A szentek életéről könyveket szoktak írni, történeteket, legendákat mesélnek el. Keresztelő Jánosról a Könyvek Könyve, a
Szentírás emlékezik meg, és az Úr Jézus előfutáraként mutatja
be. Legfőbb jellemvonásaként ezt emelhetjük ki, hogy életének minden mozzanata az Úr Jézusra mutat. Keresztelő János
születésének hírére összegyűltek a rokonok, szomszédok. Az
ő ünnepén hasonlóképpen gyűlünk össze mi is s szentmisére,

hogy tanuljunk tőle. Amikor megszületett, a rokonok azt kérdezték: „mi lesz ebből a gyermekből? Hiszen nyilvánvalóan
az Úr van vele.” Mi már abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy tudjuk mi lett belőle. Az Úr Jézus azt mondta róla,
hogy: „az asszonyok szülöttei között nem született nagyobb
keresztelő Jánosnál.”
„Növekedett, lélekben erősödött és mindaddig a pusztában
élt, amíg Izrael előtt nyilvánosan fel nem lépett.” Nyilvános
fellépésében a legfontosabb cselekedete a bűnbánat hirdetése volt. Ennek legszebb megnyilvánulása pedig, amikor rámutatott az Úr Jézusra: Íme az Isten Báránya. Íme aki elveszi a
világ bűneit. Őt hallgassátok.” Nincs ennél szebb és fontosabb
feladat, mint másokat önzetlenül Krisztushoz vezetni.
Valójában a keresztény ember hivatása és feladata hasonló
ahhoz, amit Keresztelő Jánost tett. Minden megkeresztelt embernek feladata rámutatni az Úr Jézusra.
Az tény, hogy a keresztény élet néha Keresztelő János pusztájához hasonlít. Ugyanis kevesen vesznek erről tudomást.
Kevesekhez jut el a sürgető felszólítás, hogy Isten országának
Folytatás a 3. oldalon
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Búcsú
Folytatás az 1. oldalról

építésében minden megkeresztelt emberre szükség van.
Ugyanakkor sok elhangzott buzdítás, tanítás pusztában kiáltott
szó lesz, mert nehezen talál termékeny talajra a ránk bízottak
lelkében. Mégsem adhatjuk fel a küzdelmet. Nehézségek árán
is ki kell tartanunk a keresztény élethivatásban. Szavainkon,
de még inkább cselekedeteinken, döntéseinkben előbb utóbb
meglátszik, nyilvánvalóvá lesz, hogy csak a nevünkben vagyunk-e keresztények, vagy valóban Jézushoz tartozunk és

minden mozdulatunk rá mutat. A mai élet körülményei között
is szükség van a Keresztelő Jánoséhoz hasonló hivatásból
fakadó magatartásra. Szükség van arra, hogy úgy mutassunk
rá Krisztusra, mint az életünk értelmére, azt az üzenetet közvetítve, hogy: íme Őt hallgassátok, mert neki számunkra is van
mondanivalója, van útmutatása, csak arra van szükség, hogy
mindez halló fülekre és befogadó szívekre találjon. Június
30-án délután 4 órára szeretettel hívjuk a falu lakosságát községünk védőszentjének megünneplésére. A szentmisét Balogh
Árpád káptalantóti plébános, c. esperes tartja. Kettős ünnep
lesz, mert egybe aranymiséje is kész ez Árpád atyának, 50 éve
szentelték pappá, és első szentmiséjét 1963. június 30-án búcsú napján mondta.
		
Bóka Tibor

Újra Lovagi Torna, közeleg a búcsú ideje
Búcsú hétvégéjén indul a II Szent Iván napi Lovagi Torna. A
tavaly útjára indult tornára csapatok jelentkezését várjuk. A
Művelődési Központ udvarán 2013. június 29-én, szombaton
tartják az erőpróbát, ahova az elmúlt évhez hasonlóan 8 fős
csapatokat jelentkezhetnek az alábbi feltételek teljesülése
mellett:
– a csapatokban kötelező egy hölgy szerepeltetése, valamint
– egy gyermek, vagy
– egy 60 év feletti személy.
A 8 fős team-ek leadhatják jelentkezésüket az önkormányzaton

Tamás Noéminél, az ÁMK-ban Szabó Csabánál vagy Bóka Tibor
atyánál. A torna feladatai között kötélhúzás, íjászat, ügyességi
játékok szerepelnek majd. A 2012-es győztes Sir Lancelotte
apródjai – akik egy éve birtokolják a vándorkupát – délután
16 órától várják kihívóikat. Az estét a hagyományos búcsúi bál
zárja a F.L.Y. zenekarral. Másnap az ünnepi szentmisére várja
szeretettel a híveket Bóka Tibor plébános, ahol falunk és templomunk védőszentjét Keresztelő Szent Jánost ünnepeljük. A
vasárnap és a búcsú lezárásaként labdarúgó tornát rendeznek
a sportpályán 14 órától.

Az Úr és az emberek szolgálatában

– Kik azok, akiknek sokat köszönhetsz?
– Kovács János atya 16 évig volt plébános Sármelléken. Neki
köszönhetem, hogy a papi hivatás gondolata komolyabban
kezdett foglalkoztatni. Amint említettem 2004-ben, mikor
visszamondtam a jelentkezésem, ez a lelkesedés alábbhagyott. Aztán 2006-ban Bóka Tibor atya személyében Sármellék
ismét saját plébánost kapott. Sokat beszélgettünk vele a papi
hivatásról, és ennek köszönhetően újra felerősödött bennem
a papság iránti vágy. Mindkét paptestvéremnek hálás szívvel
köszönök mindent!
– Június 15-én mutattad be Sármelléken az újmisédet. Mindig
szokás ilyenkor ezt megtartani?
– Ha valakit pappá szentelnek, az ünnepi újmisét általában a
szülőfalujában mutatja be. Természetesen én is Sármelléken
mondtam az első misémet, melyen több mint 20 pap volt jelen – köztük, nagy örömömre Balogh Árpád atya, aki az idén
ünnepli pappá szentelésének 50. évfordulóját. Jelen voltak a
szentmisén kispap társaim is. A mise végén – melyen sok helyi
és vidéki hívő is részt vett – újmisés áldásban részesítettem
szüleimet, testvéremet, papokat, kispapokat, rokonokat, és
minden jelenlévőt. Van egy régi mondás: „Érdemes elkoptatni
egy cipőt egy újmisés áldásért”. Köszönet mindazoknak, akik
részt vettek az újmisén, együtt ünnepeltek velem.
– Szép hivatást választottál, amely most kezdetét veszi. Milyen
célokat tűztél ki magad elé?
– Boldog vagyok, hogy a kezdeti nehézségek, vívódások után
célba értem és részesülhettem a papszentelés kegyelmében.
A legfontosabb feladatom Isten, és az emberek szolgálata lesz.
– Hálás szívvel köszönöm mindazok segítségét, akik az évek
során támogattak, bíztattak. Isten fizesse vissza nekik százszorosan. 						
sz.cs

Mindig is kedves, segítőkész embernek ismertem meg őt, sőt
azt is elmondhatom, hogy sokáig a sport is összekötött bennünket. Akkor még nem tudtam, hogy egyszer úgy köszönthetem őt: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laposa Norbert személyében 50 év után újra sármelléki illetőségű papot szenteltek.
– Mikor született meg benned az elhatározás, hogy ezt a pályát válaszd?
– A papi hivatás már gyerekkorom óta foglalkoztatott. Már ekkor is szívesen jártam templomba, ahol a szentmiséken sokat
ministráltam. Komolyabbra 2004-ben fordult a dolog, ekkor
jelentkeztem is a szemináriumba, ám akkor még ezt visszamondtam. 2008-ban újra jelentkeztem, és most 2013. június
14-én pappá szenteltek.
– A szentelés előtt azonban nehéz évek teltek el tanulással.
– Igen, nem volt egyszerű. Kezdetben nagyon erős honvágy
volt bennem, hiszen csak ritkán jöhettem haza néhány nap
szünetre. Hiányoztak a barátok, a focicsapat, a dalárda. De a
célt szem előtt tartva, és a sok baráti bíztatásnak köszönhetően
haladtam előre a felkészülés útján, és 2012. december 8-án
szenteltek diakónussá. Ez megelőzi a papszentelést. A papságnak hármas fokozata van: diakónus, áldozópap, püspök. A
diakónus nem mutathat be szentmisét, és nem gyóntathat, de
már elkötelezi magát az egyház szolgálatára. A papszentelés
által aztán kiteljesedik ez a szolgálat.
– Tudod-e már, hogy hova helyeznek, hol terelgetheted a nyájad?
– Az helyezést illetően még hivatalos papírt nem kaptam, az
biztos, hogy augusztus elsejével kell elfoglalnom kápláni helyemet.
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Hasznos előadás szülőknek

A kisgyermekek kíváncsiságuknál és életkoruknál fogva igen
gyorsan és váratlanul bajba kerülhetnek. Bennük van a felfedezni vágyás késztetése, de a veszélyérzetük még nem alakult
ki. Mi felnőttek viszont sokszor apró elővigyázatossággal
megelőzhetjük a baleseteket. Bár ez nem azt jelenti, hogy
be kell zárni őket vagy állandóan fogni a kezüket, hisz a világ
önálló megismerése fontos része az életüknek, de azt igen,
hogy az egyik szemünk és fülünk mindig ott legyen ahol a
gyermekünk játszik. Ennek ellenére, ha mégis megtörténne
a baj, nagyon fontos, hogy időben és megfelelően tudjunk
segíteni. Egy május 30-i elsősegélynyújtó előadáson kifejezetten a kisgyermekeket érintő balesetveszélyek elhárításáról hallhatunk információkat. Az előadást Zsombori József
a keszthelyi mentőállomás mentőtisztje tartotta, aki hihetetlen profizmussal és türelemmel tanította meg nekünk, hogy
hogyan kell a mentőket helyesen hívnunk, hogy mit kell tennünk a kisbabákkal, illetve a gyermekekkel fejsérülés, égés,
félrenyelés esetén, és hogyan kell az újraélesztést végrehajtanunk. Az előadáson lehetőségünk volt mindezt a gyakorlatban is kipróbálni, aminek nagyon örült minden jelenlévő
anyuka. Hisz mindenki olyan tudással lett gazdagabb, amit
már bátran tud hasznosítani a való életben is. (Bár inkább ne
legyen rá szükség.)
Ezúton szeretném megköszönni minden anyuka nevében a
szervezőknek a munkáját, és Tamás Péterné Ildinek a rengeteg finom süteményt és pogácsát, amit nagy szeretettel
nekünk készített.
Csak remélni tudom, ha lesznek a közeljövőben ilyen hasznos
programok és előadások, nagyobb létszámmal jelennek meg
a résztvevők, hiszen mindez értünk és a gyerekeinkért van.
Ráadásul ingyen, és helyben. 			
F.P.A.

Aktív Aranykorúak
Településünk egyik legrégebbi civil szerveződése a nőklub,
amely mindig is aktív részt vállalt a falu közösségi életében, a
közelmúltban sem tétlenkedett. Az elmúlt időszak klubéletéről
Ferge Józsefné számolt be.
– Több helyi és környékbeli rendezvényen vettek részt az elmúlt
időszakban, melyek voltak ezek?
– A költészet napja alkalmából Cserszegtomajon vettünk
részt egy rendezvényen 14 fővel, ahol Tamás Marika néni egy
Petőfi verssel ezüst minősítést nyert, míg én egy népmesét
adtam elő, amelyet arany minősítéssel értékeltek. Egyébként
nagyon kedves fogadtatásban volt részünk, és szép műsorral is
kedveskedtek az eseményen, ahol 12 csapat volt jelen. A közelmúltban a keszthelyi térségben megalakult az Aranykorúak
Társasága, amely Gyenesdiáson első ízben rendezett juniálisán
is ott voltunk. Itt egy egész napos esemény volt ügyességi
vetélkedővel, főzőversennyel, tánc- és énekkari, kulturális műsorokkal. A „megmérettetésen” a 3. helyet szereztük meg,
míg a főzőversenyen kakaspörköltet készítettünk. Erről annyit
mondhatuk el, hogy a családnak már tudunk főzni, a zsűrinek
viszont még nem. A nőklub idén májusfát is kapott a Borbarátoktól, ennek kitáncolását is megtartottuk a borászokkal közösen, ott voltunk az Orbán szobor szentelésénél is, ahol énekkel
és közös gondolatokkal tisztelegtünk a védőszent előtt.
– Májusban véget értek a klub állandó összejövetelei, hogy
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fog telni a nyári szünet? – Alsópáhokra lesz egy meghívásunk,
valamint az Aranykorúak Társasága is tett utalásokat egy nyári
rendezvénnyel kapcsolatban. Természetesen a hagyományos
augusztusi kenyérsütésen is ott leszünk, valamint kirándulást
is tervezünk, de ezt már csak valószínűleg az őszi időszakban.
– A közelmúltban rangos elismerést kapott a Vöröskereszttől.
– Igen, a díjat az országos elnökség adományozta a Vöröskereszt világnapján, ahol arany minősítő oklevelet és érmet
vehettem át, valamint a megyei szervezettől egy nagyon szép
tárgyi emléket kaptam.
A díjat főként az iskolában végzett ifjúsági tevékenységgel, 15
éves Vöröskeresztes titkári, valamint újjászervezői munkámmal érdemeltem ki.

Borünnep

Tavalyhoz hasonlóan az idén is Borversenyt hirdettek településünk és a környék szőlősgazdáinak május 10-én. Bakos Sándor az Otelló Borbarát Egyesület elnöke elmondta, valamivel
kevesebb borminta érkezett idén, de hasonlóan a tavalyi
évhez 2013-ban is kimagaslóan jó minőségű borokat kóstolhattak. A megmérettetésre 39 borminta érkezett, ebből 19 fehér, 4 roze, 16 vörösbor. Az eredményeket tekintve 14 arany,
15 ezüst, 9 bronz és 1 bor oklevél minősítést kapott.
Az oklevelek átadására a május 25-én megrendezett Orbán
napi rendezvényen került sor.

