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Itt járt a Sármelléki Mikulás
Az idei évben is teli puttonnyal érkezett hozzánk a Sármelléki Mikulás megörvendeztetve Sármellék apraja-nagyját.
A Mikulás a nap folyamán segédeivel körbejárta a falut,
majd az ÁMK színháztermében zárta útját, ahol műsorral és
ajándékosztással kedveskedtek a megjelent gyermekeknek.
A szokásnak megfelelően udvari teázással zárta napját a
Sármelléki Mikulás és népes vendégserege.

Karácsonyi rajzpályázat
Sármellék Község Önkormányzata által meghirdetett
karácsonyi rajzpályázat győztese Kisvarga Barbara 6.
osztályos tanuló rajza. A rajz felhasználásával készült
Sármellék karácsonyi képeslapja és 2015. évi naptárja.
Gratulálunk!

Fenyõillat, gyertyaláng, ajándék,
Mennybõl az angyal. Különös ünnep
a karácsony. Jézus születésének, a
szeretetnek, a békességnek az ünnepe. Az emberek szeretnek készülõdni, várakozni valami szépre, jóra.
A Karácsony már idõtlen idõk óta
a szeretet ünnepe, a boldogság, a
meghittség napja.
A Karácsony mindent és mindenkit megváltoztat. Ne gondoljunk a hétköznapok harcaira, zajaira, csendesedjünk el legalább erre a kis idõszakra
és gondoljunk mindazokra, akik legközelebb állnak hozzánk:
családunkra, szeretteinkre. A karácsonyi csengõ a békességet, a szeretetet, az otthon melegét jelentse. Figyeljünk
arra, hogy a szeretet ne csak néhány napig, az ünnep idején
éljen a szívünkben, hanem a hétköznapokon is megmaradjon.
Az ajándék vásárlás és az ünnepi készülõdés izgalma csodálatos, azonban ezen az ünnepen mégis a szereteten van a fõ
hangsúly, azokon a meghitt pillanatokon, melyeket szeretteinkkel együtt tölthetünk el. Néha egy szóval, egy mosollyal,
egy érintéssel, sokkal többet tudunk kifejezni, mintha drága
ajándékokkal halmoznánk el egymást. A karácsony ugyanis
nem a feldíszített karácsonyfában van, vagy a tündöklõ
ünnepi terítésben, hanem a szívekben! Az egymásra való
odafigyelésben, az összefogásban, akár egy szál gyertya
lángjában, amit a világ összes sötétsége sem tud kioltani.
A karácsony üzenete mindig pozitív: Nehéz jónak, becsületesnek lenni egy nem tökéletes világban, de mindenkor
megéri. Hiszen csak így válhatunk követendõ példává gyermekeink szemében, és csak így tehetjük szebbé a jövõt a mánál.

Kedves Sármellékiek!
Engedjék meg, hogy az év végéhez közeledve, köszönetet
mondjak mindazoknak, akik egész évben segítették településünk fejlõdését, és az önkormányzat munkáját. Így köszönöm az önkormányzati hivatal, az iskola, az óvoda, az
egészségügy, az idõsek otthona és a mûvelõdési ház dolgozóinak a lelkiismeretes munkáját, köszönöm a lakosságnak, a civil
szervezeteknek a különbözõ társadalmi kezdeményezésekben
nyújtott segítségét, és aktív részvételét, az egyházak és a vállalkozók támogatását.
Mindezen gondolatok jegyében kívánok minden sármelléki
lakósnak szeretetteljes, békés Karácsonyt, nagyon boldog és
sikeres Újesztendõt a sármelléki önkormányzat nevében.
Horvát Tibor polgármester
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ÉRTESÍTÉS
A Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal értesíti a lakosságot, hogy

2014. december 22. naptól 2015. január 4. napig
az ügyfélfogadás szünetel.

Haláleset anyakönyvezése ügyében az ügyintézőt munkanapokon az alábbi telefonszámon lehet elérni:
06-30-635-1120.
Továbbá tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Közös
Hivatal átépítési munkálatok miatt december hónapban a
Sármellék, Dózsa Gy. u. 343. szám alá (volt Pártház épülete –
a Pékség mellett) költözött.
A 06-83/355-001 telefonszám átmenetileg szünetel, a hivatal
dolgozói az alábbi telefonszámon érhetőek el:
06-30/8492-493.
Megértésüket köszönjük.

Hetesi Krisztina jegyző

Felhívjuk tisztelt figyelmét, hogy Sármelléken
a Tanulási Központban (volt pártház)
2015. február 2-ától

Park – és kertépítő,
temetőkertész munkás
képzés indul.
A program elméleti
és gyakorlati részből áll, melynek során a résztvevők
a képzettség megszerzése mellett havonta megélhetési
támogatást is kapnak.

Jelentkezési határidő: 2015. január 15.
A részvétel feltételeiről munkaidőben a Tanulási
Központban (Sármellék, Dózsa Gy. u. 344.),
vagy az alábbi telefonszámon lehet érdeklődni:

Szeretettel meghívjuk
Karácsonyi műsorunkra, majd
az azt követő Falu Karácsonyfája
rendezvényre.
A rendezvény ideje: 2014. 12. 19. 16:00
A rendezvény helye:
Sármelléki ÁMK Színházterem, Udvar
A műsor alatt fellépnek óvódásaink és
iskolás csoportunk, majd az előadás után
az ÁMK udvarán feldíszítjük
a Falu Karácsonyfáját!
Vendégeinket forralt borral, teával,
harapnivalóval várjuk!

30/384-1041

FELHÍVÁS
Tájékoztatom a Község Lakosságát, hogy az Önkormányzat
Képviselő-testülete szociális célú tűzifa támogatást biztosíthat, annak a szociális rászoruló kérelmezőnek, akinek háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250
%-át (71.250,- forint), egyedül élő esetén annak 300 %-át
(85.500,- forint).
Előnyben kell részesíteni azt a kérelmezőt, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerint
• aktív korúak ellátására,
• időskorúak járadékára,
• lakásfenntartási támogatásra jogosult.
A támogatás elbírálásánál előnyt élvez az a kérelmező, akinek
családjában – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény értelmében – halmozottan hátrányos
helyzetű gyermeket nevelnek.
A tűzifa támogatás iránti kérelmet formanyomtatványon
lehet benyújtani, amely a Közös Hivatal ügyintézőjénél igényelhető, valamint a www.sarmellek.hu oldalról letölthető. A
kérelemhez mellékelni kell a háztartás tagjainak utolsó havi
jövedelemigazolásait.
Sármellék, 2014. december 2.
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Horváth Tibor polgármester
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Katalin- napi vásár
„Katica, fusson el a lagziba”

November 25-én tartottuk a már hagyománnyá vált Katalin
napi vásárunkat óvodánkban. Az őszi ünnepkör egyik jelentős
napja, a Katalin nap. A legnépszerűbb női szent, miután
trónra lépett egy remete keresztény hitre térítette. Napjához
férjjósló hiedelmek és praktikák kapcsolódnak. A vízbe tett
gyümölcság, ha kizöldül karácsonyig, a leány közeli férjhezmenetelét jósolja. Az ágat katalinágnak, katalingallynak nevezik.
A dátum Időjósló nap is: „Ha Katalin locsog, Karácsony kopog.”
Mindhárom csoport apró portékákkal készült a vásárra, amit
a gyerekek az óvónőkkel, dadusokkal közösen készítettek el
(pl.:gyöngyből karkötő, nyaklánc, pálcikabáb, só-liszt gyurmából sündisznó, pogácsa... stb.). A „nagy” napon kipakoltuk a
vásárfiákat a tornaszobába berendezett piacra. Népies ruhába
öltöztek az árusok, majd megkezdődött a vásár. Éva óvó néni
bevezette a kikiáltókat, a kisbírót és a dobosát, akik hangos
szóval megnyitották a vásárt. Ezután az árusok elmondták
csalogató mondókáikat, majd megkezdődött a vásár. Előzőleg
készítettünk a gyerekekkel közösen papírból pénztárcát és
pénzt, s így felkészülve indultunk a vásárba. Később népzenei
aláfestéssel, táncra perdűltek a gyerekek.

volt, hogy minden háznál disznót vágtak, de manapság ez már
csak elvétve fordul elő. Ezért is tartottuk jó ötletnek, hogy
Palotai apuka felajánlotta segítségét, hiszen így egy kis ízelítőt
kaphattak a gyerekek ebből a régi hagyományból. Ízelítőt szó
szerint, mivel az előkészületekben, majd a kóstolásban is aktívan részt vettek a gyerekek.

„Disznó farka, füle, orra,
jöjjenek ma disznótorba”
A nap méltó befejezése, egy kolbásztöltő bemutató, melyet
Palotai Péter, a Micimackó csoportos Palika apukája mutatott
be. Hagyományosan disznóölő Szent András napjától (november 30.), a hideg idő beálltával kezdődtek a disznótorok, és
farsang végéig tartottak. A régi időkben teljesen természetes
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Gólyahír
Köszöntjük
településünk legifjabb lakóját!
Simon Jázmin Lotti

Sármellék, Dózsa Gy. u. 323.

Köszönet
A Sármelléki Általános Iskola dolgozói és diákjai
nevében szeretném köszönetemet kifejezni az önzetlen támogatásukért a 2014. évben:
KLIK Keszthelyi Tankerületének
Sármellék Község Önkormányzatának (gyerekek szállítása versenyekre, karácsonyi meglepetés)
Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának (gyerekek szállítása versenyekre, karácsonyi meglepetés)
Sármelléki Polgárőr Egyesületnek
Nagy Istvánnak (tankonyha támogatása)
Kálmán Erzsébetnek
Németh Attila és családjának (tankonyha támogatása)
Humpok Lajos és családjának (jelmezek, kiegészítők
színjátszó szakkör részére)
Bagitop Bt.-nek (jelmezek a színjátszó szakkör részére, egyéni edző és fejlesztő eszközök a testnevelés
részére)
Sármelléki Általános Iskola Szülői Közösségének (karácsonyi meglepetés, gyereknap, farsangon jutalmazás, irodaszer vásárlás)
CBA élelmiszer üzletnek (versenyen jutalmazás)
Georgikon Coop üzletnek (versenyen jutalmazás)
Kámán pékségnek (versenyen jutalmazás)
Idősek Otthona Konyhai dolgozóinak
Rácz Lajosnak (az iskola karácsonyfájáért)
Bódai Tibornak (az étkező felszerelésének támogatásáért)
Szi-Márton Jenőnek (az intézmény támogatásáért)
Poultry Farm Kft-nek
Köszönöm minden kedves támogatónak, segítőnek
a munkáját és a további együttműködés reményében Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és sikerekben,
eredményekben gazdag Új Évet kívánok magam, az
iskola dolgozói és tanulói nevében!		

Dufkáné Vincze Mária igazgató
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Felelős kiadó:
Sármellék Község Önkormányzata
www.sarmellek.hu
Szerkesztőség:
ÁMK Sármellék, Felszabadulás u. 1-2.
Szerkesztõ: Szabó Csaba
Telefon: 83/355-011, Fax.: 83/355-011
E-mail: szabocsaba86@gmail.com
Tördelés, nyomtatás:
RENZOL Dekor Reklámstúdió
8785 Zalaszentgrót, Megyei út 2.
Telefon: +36 30 2268 273
E-mail: info@renzoldekor.hu • www.renzoldekor.hu

