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Aranykorúak napja
„Hol vagytok ti régi játszótársak
közületek egyet is lássak.
Foglaljatok helyet itt mellettem
Hadd felejtsem el , hogy….”

Petőfi ezen gondolatai jutottak eszembe amikor íráshoz fogtam. Ugye jó volt
idén is találkozni? Együtt lenni, ha csak
néhány órára is azokkal, akikkel a közösen megélt múlt összeköt. A gyerekkor,
a lázadó ifjúkor, a gyereknevelés öröme
vagy éppen a családért való aggódás
időszakhoz. Ez a nap erre is lett kitalálva és még arra, hogy kellő tisztelettel
köszöntse a falu az Aranykorú lakóit. A
tiszteletet kifejezni, az elfogadásunkat,
azt, hogy szeretnek bennünket és szükség van ránk. De jelenti azt is, hogy elfogadjuk a hívó szót! Megtiszteljük jelenlétünkkel azokat, akik gondoskodtak
arról, hogy az ünnep az ünnep legyen.
Sokan gondolták ezt, ezért eljöttek és
boldogok voltak együtt.
A polgármester köszöntője után a
leghálásabb pillanatoknak lehettünk
tanúi. Átadtuk a tisztelet virágát a falu

legidősebb asszonyának Boncföldi
Sándornénak, Antal Pista bácsinak
egy üveg bor kíséretében kívántunk jó egészséget. Házasságuk 65.
évfordulóját ünnepeltük együtt a
Boncföldi házaspárral. Pista bácsi
és Éva néni kedves lénye, egymás
iránti szeretete minket is ellágyított. A Megyei Vöröskereszt Igazgatója meleg szavakkal szólt az
egybegyűltekhez és megköszönte
a falu véradóinak önzetlenségüket,
hogy vérükkel segítik beteg embertársaikat. 22 véradó kapott kitüntetést
ezen a napon.
Az est fénypontját Tóth Éva és Leblanc Győző jelentette. Szívből jövő szeretettel énekeltek és szereztek felejthetetlen perceket a jelenlévőknek.
A műsor után finom vacsora várta az
előcsarnokban a jelenlévőket, melyet Németh Eszter irányításával az Idősek Otthonában készítettek el. Finom
süteményt a Nőklub asszonyai sütöttek. Az üdítőt Kelemenné Melindától
és Belováriné Erikától kaptuk. A boros

gazdák önzetlensége példamutató
ugyanúgy, mint a tálalás és az utómunkái végző fiatalasszonyok – Braccsosok
helytállása. Rendezvényünket támogatta a Szövetkezet és a Goldavis mint mindig. Természetesen az oroszlánrészt az
Önkormányzat nyújtotta, amiért hálásak
vagyunk. Kedves aranyszívű, ezüsthajú
nyugdíjasok! Kívánom, a két nemes fém
fénye ne halványuljon a gondtól és adja
Isten, hogy egy év múlva is ezüst hajunkon ott csillogjon a sok-sok tél ott felejtett fehérsége.
Ferge Józsefné
		
Nőklub vezető

Kedves sármelléki lakosok!
„Nől a dér, álom jár,
hó kering az ág közt.
Karácsonynak ünnepe
lépeget a fák közt.”
(Weöres)

„Ha a lelkünk egymáshoz ér, az adja az ünnep igazi értékét
és melegét. Ha emellé szépen terített asztal társul, finom étkekkel, az emeli természetesen az ünnep fényét, de szeretet
nélkül az anyagi világ értéktelen és elenyésző halmai lesznek
csupán.” 			
(Simon András)

Ismét véget ér egy naptári esztendő, karácsony felé jár az idő.
Az otthonainkban megjelenő Ádventi koszorú már jelzi az ünnep közeledését. Hétről hétre meggyújtjuk a gyertyát, mely
jelképezi a várakozást.
Az elkövetkezendő napok lázas készülődéssel, vásárlással,
főzéssel telnek minden családban. Ne engedjük, hogy a nagy
rohanás elvegye az ünnep hangulatát.

Kívánom, hogy mindenki családi körben, békességben és
szeretetben töltse el az év utolsó napjait. Majd újult erővel
lássunk munkához az elkövetkezendő évben és az ünnepek
elmúlásával ne röppenjen ki szívünkből a szeretet!
Békés, boldog, szeretettel teli ünnepeket kívánok Mindenkinek Sármellék Község Képviselőtestülete és a magam nevében! 			
Horváth Tibor polgármester
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2015. november 13. – Halloween délután

az iskolában, avagy idén is együtt borzongtunk…!

A most már hagyományossá
vált Halloween Napunkat
2015. november 13-án,
pénteken rendeztük meg.
Tanulóinknak rengeteg
érdekes feladatot találtunk
ki.
Reggel vártuk az otthon
elkészített töklámpásokat,
amelyekből kiállítás nyílt a
zsibongóban. Délután pedig szellemek, vámpírok és
boszorkányok lepték el a
folyosókat. Diákjaink kreatív
foglalkozásokon vehettek
részt, ahol akár szellemet
is készíthettek; játékos feladatokkal játszhattak (pókhalászat, almahalászat, töklámpásba célba dobás
stb.), vagy rémtörténeteket mesélhettek
egymásnak. S természetesen idén
is szörnyek lepték el a színháztermet,
ahová minden bátor kisdiák beléphetett.

Miről is szól a Halloween?
Ezen az ősi kelta ünnepen az újévet ünnepelték. A hiedelem szerint ilyenkor a legvékonyabb a választóvonal az élők és a holtak világa között, így az eltávozott lelkek
megpróbálnak visszatérni az élők világába. Az emberek ezért ilyenkor szellemnek
öltözve parádéztak az utcákon, hogy megtévesszék és elűzhessék őket.

Egészségre fel! – Egészség Hét 2015. november 16-20.
Iskolánkban a hét minden napján az egészséggel, az egészséges életmóddal foglalkoztunk.
Hétfőn meghirdettük plakát- és gyümölcsszobor-készítő versenyünket felsőseinknek. Alsósainknak pedig testápolási
vetélkedőt szerveztünk, melyen vegyes csapatokban kellett
érdekes feladatokat megoldaniuk.
Kedden játékos sportolási lehetőséget biztosítottunk minden
korosztály számára a tornateremben. Papp Anikó tréner segítségével átmozgattunk izmainkat, s megismerkedtünk a jóga
alapjaival. Anikó egyébként szerdánként fél 7-től jógát oktat
Sármelléken a Sármellék Egészségházban. Aki kedvet érez
hozzá, jöjjön bátran!
Szerdán felsőseink interaktív előadásokon vehettek részt,
melyeken szó esett az egészséges táplálkozásról, az ener-

giaitalok káros hatásairól, drogokról és kábítószerekről, balesetvédelemről, a dohányzás és az alkohol káros hatásairól.
Előadóink rengeteg hasznos ismeretet átadtak diákjainknak,
remélem, sikerül megfogadniuk a hallottakat.
Csütörtökön kerültek kiállításra iskolánk felsős diákjai által
készített plakátok és gyümölcsszobrok. A faliújság előtt mindenki megtekinthette őket. Láthattunk sündisznót, katicabogarat, vagy akár hattyút is gyümölcsből megformázva.
Pénteken került megrendezésre felsőseink testápolási vetélkedője. Vegyes csapatainkat két részre osztottuk. Egyik
részük a tornateremben mérte össze erejét egymással, míg a
csapat másik fele a biológia teremben oldott meg érdekes feladatokat. Reméljük, mindenki jól érezte magát, s okosodtakügyesedtek-erősödtek egy kicsit diákjaink!

Akikre büszkék vagyunk…

- Kaszás Vanda 6. osztályos tanulónk 5. helyezést,
- Gosztonyi Dániel 7. osztályos tanulónk 6. helyezést,
- Móricz Patrícia 8. osztályos tanulónk 4. helyezést ért el.
- A Hévízi Illyés Gyula Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola által megrendezett Illyés napokon több kategóriában is
képviseltettük magunkat. Diákjaink eredményei:
- Horváth Anna Regina a szépkiejtési, vers- és prózamondó
versenyen 3. helyezést
- Varga András a rajzversenyen 3. helyezést ért el
- Papp Nikolett a rajzpályázatra készített színvonalas alkotásáért kapott oklevelet. 			
Horváth Judit

Diákjaink több versenyen is képviselték iskolánkat az elmúlt
hónapban. Eredményeink a következőképpen alakultak:
- A Zalavárban megrendezett Körzeti Helyesírási Versenyen:
- Németh Melinda 2. osztályos tanulónk 3. helyezést
- Kovács Adrián 2. osztályos tanulónk 6. helyezést,
- Magas Bendegúz 3. osztályos tanulónk 3. helyezést,
- Tamás Flóra 4. osztályos tanulónk 9. helyezést,
- Boldi Bence 5. osztályos tanulónk 5. helyezést,
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Kreatív Halloween
Az őszi szünetben kézműves foglalkozásokat tartottunk a közelgő halloween jegyében. A gyerekekkel
sütőgyurmából, papírgurigából, gyöngyből készítettünk kulcstartókat, fülbevalókat, díszeket.
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Gólyahír
Köszöntjük
településünk legifjabb lakóit!
Tüttő Dániel Balázs
2015. 10. 19.

Sármellék, Dózsa Gy. u. 5.

Török Máté
2015. 11. 04.

Sármellék, Barátság ltp.36.

Kicsik és nagyok örömére
Az idei évben december 4-én, pénteken járta végig a Mikulás
és csapata falunk intézményeit. A nap végén az ÁMK színháztermébe érkezett, ahol már népes közönség várta az ünnepi műsort, amelyet a már hagyományossá vált kemence
körüli forralt boros, zsíros kenyeres összejövetel követett. A

Minden kedves olvasónknak
Békés Karácsonyi ünnepeket
és Boldog Új Esztendõt Kívánunk!
Várjuk Önöket rendezvényeinkre 2016-ban is!
A Sármelléki ÁMK dolgozói
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Miki Team csütörtökön már Zalavárban, Hévízen és a sármelléki gyógyszertárban is megörvendeztette vendéglátóit,
szombaton délelőtt pedig Sármelléken még végigjárta a boltokat, kocsmákat. A csapat ezúton is köszönetet mond mindenkinek, aki támogatásokkal, felajánlásokkal és jelenlétével
segítette munkáját, mi pedig köszönjük nekik, hogy idén is
napokat töltöttek azzal, hogy sok-sok embert megörvendeztessenek!

