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Szent István Királyra és a Keresztény
Magyar Államalapítására emlékeztünk
2016. augusztus 19-én, pénteken már
kora délután érkeztek a SÖTYE és
a helyi egyházközösség tagjai az ÁMK
udvarára. A kemencét már előző nap
előkészítették, melyre nemes feladat
várt. Szorgos kezek rakták a tűzre a fát,
melynek parazsán szintén szorgos kezek
által meggyúrt, dagasztott ünnepi kenyér sült ropogósra. Köszönjük!
Délután 18 órára elkészült az ün-

nepi kenyér, mely az ünnepi asztal éke
lett. Bóka Tibor Atya a legősibb magyar
ünnepünkön többek közt, Szent István
Imre herceghez írott intelmeire hívta fel
a figyelmet:
„A szeretet gyakorlása vezet el a legfőbb
boldogsághoz,
Lágy irgalmas minden erőszakot szenvedőhöz,
Őrizd szívedben mindig az Isteni intést,
Irgalmasságot akarok és nem
áldozatot,
Légy türelmes mindenekhez,
nem csak a hatalmasakhoz,
Hanem azokhoz, akik nem férnek a hatalomhoz,
Azután légy erős, nehogy a szerencse túlságosan felvessen
Vagy a balsors letaszítson.

Légy alázatos is, hogy Isten felmagasztaljon most és a jövőben.
Légy majd mértékletes, hogy mértéken
túl senkit se büntess vagy kárhoztass!
Légy szelíd, hogy sohase harcolj az igazság ellen!
Légy becsületes, hogy szándékosan soha
senkit gyalázattal ne illes!
Légy szemérmes, hogy elkerüld a bujaság
minden bűzét, a halál ösztönzőjét!”
Mindez, amit fentebb
érintettünk alkotja a királyi koronát,
Nélkülük sem itt nem
tud senki uralkodni, sem
az örök uradalomba bejutni.
Ezen intelmek jól mutatják, hogy a legfőbb boldogság a legegyszerűbb
emberi érzés, amely
nélkül semmik vagyunk
ez pedig nem más, mint
a szeretet.
E gondolatokat a kenyérszentelés követte, majd a kóstolás. Mindenki hálás
volt, e finom ropogós csemegéért.
A délután kellemes beszélgetéssel ért
véget.
Köszönjük mindenkinek a megtisztelő figyelmét, akik ma velünk tartottak.

Véradás
Évente három alkalommal szervezi a
helyi Vöröskereszt a véradást, melyre
legutóbb 2016. július 28-án 15 órától
került sor az ÁMK aulájában. Összesen
37 véradó jött el és segítette a betegek
gyógyulását, köztük hárman első vér-

adók voltak. A lelkes Vöröskereszt tagjai
e mellett hetente két alkalommal kenyérosztásra is sort kerítenek a településen.
A véradók önzetlen segítségét, Náhóczki
János soraival szeretnénk megköszönni:
„Ember vagy
Mi ez a pár csepp vér? Neked szinte semmit!
De másnak e néhány csepp, az életét jelenti.
Kevésből lesz sok, sokból pedig tenger,
S tengernyi vérrel már segíthet az ember.”
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„Le a cipővel” Sármellék és Csernáton közös gyermektábora
Az erdélyi Csernáton és Sármellék közös gyermektáboroztatása már
jó pár évvel ezelőtt elindult. A célja,
olyan élményekkel gazdagítsa a gyermekeket, amelyeket bár nem lehet
becsomagolni, mégis örökre velük
maradnak. Ezek azok a tapasztalatok,
melyeket a találkozások hoznak létre,
ahol barátságok, ismeretségek születnek.
2016. július 18-22. között 17 erdélyi
és 28 sármelléki gyermek vett részt a
közös bentlakásos táboroztatásban.
A gyermekek három csapatba kerültek, ahol lelkes fiatal segítőink csapatkapitányokként, segítőként igyekeztek
a feladatokban irányítani, támogatni
őket. A táborlakók kis időre kiszakadtak az otthoni megszokott légkörből,
hiszen 18-an sátraztak is, annak minden
örömével.

Jártunk Sármellék Repterén, Badacsonyban, ahol strandoltunk is, a focipályánál fociztunk, íjászkodtunk, modelleztünk, játszottunk, táncházban együtt

Elindult a futballszezon

Az MLSZ Zala Megyei Igazgatóságának határozata értelmében a Sármelléki Sportegyesület – elkerülve a kiesést – a
2016/2017-es szezonban is a Zala megyei II. osztály küzdelmeiben vehet részt. A felkészülés az új szezonra megfelelően sikerült, s a keretet is sokat erősödött. Mind a labdarúgók, mind
a külső segítők egybehangzó véleménye, hogy a kialakulóban
lévő erős közösség alkalmas a másodosztály kihívásainak
megfelelni.
A Sármelléki Sportegyesület továbbra is várja Önöket minden
bajnoki mérkőzésen.
Vigyázzunk közösen a felújítás következtében kialakított
környezetre, élvezzük együtt a sport szépségét! Legyünk mindenki számára példamutató közösség!
Bármilyen segítségét, amelyet egyesületünknek fel tud ajánlani, szívesen fogadunk.
táncoltunk, megszülettek a Sármelléki Csillagok, minden csapat csodálatos előadással kápráztatott el minket.
Esténként együtt táncoltunk, hiszen nagyszerű
tehetséges gyermekek,
fiatalok voltak köztünk.
A jó dolgok, mint e közös
tánc is magával ragadja a
többieket, hiszen nem csak
lányok, de a fiúk is köztünk
voltak.
Gratulálunk mindenkinek,
aki e táborban velünk volt
és önmagát adva a többiek örömét segítette elő.
Köszönet Horváth Szilárdnak és a Refolk zenekarnak,
Horváthné Czeglédi Zsuzsának,
Bakos Sándornak, Rácz Lajosnak, Marancsics Imrének, Csüri Dórinak, Varga Bencének, Mag a s B i a n ká n a k, D á v i d
Ákosnak, Süli Annának,

Berkes Boglárkának, Vörös Balázsnak,
Domján Krisztiánnak, Lasicsné Lőrincz
Máriának, Boldi Ferencné Mártinak,

Szeretettel várjuk a 2016/2017-es szezonban!
Sorsolás Megyei II. o. Észak 2016/2017 ősz
1. forduló
2016.08.14. vasárnap 17:30
2016.08.14. vasárnap 15:30
U19
2. forduló
2016.08.21. vasárnap 17:30
2016.08.21. vasárnap 15:30
3. forduló
2016.08.28. vasárnap 17:30
2016.08.28. vasárnap 15:30

Zalaszentgyörgy – Sármellék FC
Zalaszentgyörgy U19 – Sármellék FC

Sármellék FC – Zalaszentiván
Sármellék FC U19 – Zalaszentiván U19
Sármellék FC – Andráshida
Sármellék FC U19 – Andráshida U19

SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN
Nagy Anitának, Itkor Józsefnek, valamint Sármellék Község Önkormányzatának a támogatásért.
Süliné Elekes Éva táborvezető

Ha családtagja, barátja, ismerőse, hozzátartozója jogait
megsértették a pszichiátrián, jelezze panaszát az alábbi
elérhetőségeken. Alapítványunk több mint 20 éve biztosít
ingyenes jogsegélyszolgálatot azok számára, akiket sérelem
ért a pszichiátriai kezelésük során.
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182., Telefon: 06 (1) 342-6355,
06-70-330-5384, E-mail: panasz@cchr.hu, Weboldal: www.
emberijogok.hu. Minden információt bizalmasan kezelünk!

PSZICHIÁTRIAI SZEREK VISELKEDÉSI
PROBLÉMÁKRA?
Ha gyermeke „ tanulási problémára” vagy „viselkedési rendellenesség” miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi,
hogy a gyermek állapota semmit sem változott vagy rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az Emberi
Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes tájékoztató
kiadvány is kérhető a hiperaktivitás témájában.
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182., Telefon: 06 (1) 342-6355,
06-70-330-5384, E-mail: info@cchr.hu, Weboldal: www.
emberijogok.hu. Minden információt bizalmasan kezelünk!
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4. forduló
2016.09.04. vasárnap 16:30 Zalaapáti – Sármellék FC
2016.09.04. vasárnap 14:30 Zalaapáti U19 – Sármellék FC U19
5. forduló
2016.09.11. vasárnap 16:30 Sármellék FC – Rezi
2016.09.11. vasárnap 14:30 Sármellék FC U19 – Rezi U19
6. forduló
2016.09.17. szombat 16:00 Böde – Sármellék FC
2016.09.17. szombat 14:00 Böde U19 – Sármellék FC U19
7. forduló
2016.09.25. vasárnap 16:00 Sármellék FC – Keszthely
2016.09.25. vasárnap 14:00 Sármellék FC U19 – Keszthely U19
8. forduló
2016.10.02. vasárnap 15:00 Sármellék FC – Cserszegtomaj
2016.10.02. vasárnap 13:00 Sármellék FC U19 – Cserszegtomaj U19
9. forduló
2016.10.09. vasárnap 14:00 Sármellék FC – Zalaszentmihály
2016.10.09. vasárnap 12:00 Sármellék FC U19 – Zalaszentmihály U19
10. forduló
2016.10.16. vasárnap 14:00 Nagykapornak – Sármellék FC
2016.10.16. vasárnap 12:00 Nagykapornak U19 – Sármellék FC U19
11. forduló
2016.10.22. szombat 14:00 Sármellék FC – Páterdomb
2016.10.22. szombat 12:00 Sármellék FC U19 – Páterdomb U19
12. forduló		
2016.10.29. szombat 13:30 Police – Sármellék FC
2016.10.29. szombat 11:30 Police U19 – Sármellék FC U19
13. forduló
2016.11.06. vasárnap 13:30 Sármellék FC – Várvölgy FC
2016.11.06. vasárnap 11:30 Sármellék FC U19 – Várvölgy FC U19

Gólyahír
Köszöntjük településünk
legifjabb lakóját!

Magyarósi Milla

2016. augusztus 16.
Sármellék, Tüskevár u. 20.
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Felelős kiadó:
Sármelléki Óvoda Általános Művelődési Központ
Szerkesztőség:
ÁMK Sármellék, Zala u. 1.
Telefon: 83/355-011 • Fax.: 83/355-011
E-mail: sarmellekiamk@gmail.com
Tördelés, nyomtatás:
RENZOL Dekor Reklámstúdió • Zalaszentgrót, Megyei út 2.
Telefon: +36 30 2268 273 • E-mail: info@renzoldekor.hu
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