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„Március, gyönyörű március!
Szeretlek százezer éve!”

(Utassy József)

Méltó módon emlékeztünk – köszönhetően gyerekeinknek és ifjainknak – az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 170.
évfordulójára. Piros-fehér-zöldbe öltöztethettük szívünket is. Önfeláldozás, a hazáért való áldozatvállalás: ezek voltak az
idei megemlékezés vezérgondolatai.
Horváth Tibor ünnepköszöntő szavai
után a Tüskevár táncegyüttes kisebbjeinek lendületes gyerektáncával még csak
a tavasz bontogatta szárnyait, aztán
következtek az óvodások, akik bámulatos fegyelmezettséggel és komolysággal
mutatták be műsorukat, melynek gerincét a hazaszeretetet és hősiességet
szimbolizáló stilizált mozgásuk adta.
Majd az iskolások megható játéka következett, melyben a dicsőséges tavaszi
hadjárat egy megtörtént eseményének
dramatizált feldolgozását láthattuk.

Az ünnepi műsor záró részében a
Tüskevár táncegyüttes formabontó
módon dramatikus elemeket is
épített műsorába, hogy aztán egy
fergeteges toborzóval koronázzák
meg a forradalom előestéjének
hangulatát.
A hagyományokhoz híven koszorúzással zárult megemlékezésünk,
melyen ezúttal a szép számban
összegyűlt ünneplők valamennyien jelen voltak, és sokan gyújtottak gyertyát a hősök emlékezetéül.

Az alkonyatban fellobbanó lángok
egyben azt is üzenték, hogy él még a
remény a közösségi összefogásban, a
hagyományok továbbvitelében.
Mindezért, s hogy ezek az üzenetek
eljutnak hozzánk, természetesen köszönet illeti mindazokat a pedagógusokat, akik évről évre képesek megújulva tartalommal megtölteni nemzeti ünnepeinket.
Szécsi Margit: Március 15.
Zsír fogytán, bor apadtán
tengtek a jobbágyfalvak.
Füsttelen tűzhelyeken
főzték a forradalmat.
Nemzetiszín lobogó
röpült a szemek előtt,
behasadt fecskefarka
verte a zöld levegőt.
Félelmes tavaszidő
láttatott seregeket…
Gyönyörű elgondolni
azt, ami nem lehetett.
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„Akit szeretnek a …”
Sármellék, nőnap, 2018.
Szándékosan nem fejeztem be az
örökbecsű slágert. Mert ugye az úgy
folytatódna, hogy…a nők. És annak micsoda jó dolga van! Na, de kérem, akiket
meg a férfiak szeretnek, annak meg
olyan királyság jut, mint amiben nekünk

volt részünk március 10-én a nőnap alkalmából celebrált fergetegpartin. A
polgármesteri hivatal, az Otelló borbarátok és a hozzájuk csatlakozó barátok vendégelték meg azokat a munkatársakat, akik bármilyen módon segítik
az önkormányzat munkáját, hogy ezzel
is tiszteletüket és köszönetüket fejezzék
ki nem csupán az elvégzett munkáért,
de egyáltalán a létezésünkért. Harmadik
éve teszik ezt ebben a formában, s ahogy
ennek előtte, most is már január vége
óta, nagy titokban, feszült izgalommal
tréningeztek a jeles eseményre. Többször megfogalmazták, hogy még a kezdetekben olyan magasra rakták a lécet,
hogy azt aztán képtelenség újra meg
újra megugrani, ne adj’ isten felülmúlni.
Aztán tessék. Eljött a nagy nap…és láss
csodát! Szem nem maradt szárazon a
derültségtől! No de, ne rohanjunk ennyire előre!
Okulva a tavalyi menetrendből, mikor is
a kicsit később érkezők már lemaradtak
a lényegről, idén a délután 5 órai kezdés
csak alapozó volt. A lassan szállingózó
ünnepelteket pezsgővel, és az Otelló
Band jóvoltából hangulatos zenével várták a „fiúk”. Aztán szinte másodpercre
pontosan 18 órakor elkezdődött a várva
várt show. Horváth Tibor polgármester
kedves köszöntő szavai után még lírai
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hangvétellel melegítették be a közönséget Bereczky Szilárd és Horváth Szilárd jóvoltából. Már éppen kezdtünk
meghatódni, amikor Üst Gyuszi (akarom
mondani Janicsák István) és az ő „aszszonykórusa” perdült a színpadra, és
Honky tonk womenjük alatt ismét megtapasztalhattuk, hogy a sármelléki aszszonyoknak nincs párja! Oh, azoknak a
kecses csípőknek ringása! Azok a természetesen dús szemöldökök! Azok az
izmos, izgató vádlik a fehér harisnyában!
Azok a fejkendőből előkandikáló huncut kis szakállkák, bajuszkák! S aki azt
gondolja, ezt már nem lehet fokozni,
az nagyon téved! Bősz szárnycsattogás
és madárvijjogás kíséretében a világot
jelentő sármelléki deszkákon landolt
a Hattyúk tava (pontosabban hat tyúk
tava), s a moszkvai Bolsoj Balettet
megszégyenítő részletet adtak elő a
népszerű klasszikusból. Aki kecses, az
mindenhogy kecses! Táncosnőink nyomokban sem tartalmaztak anorexiát.
Annál inkább hat tyúkhoz inkább illő far -,
hát-, comb- és mellizomzatot, melyet a

Egyszer volt az otthonom

Irodalmi, képző- és iparművészeti pályázat
Pályázatot hirdet lakosainak 5 település – Alsópáhok, Esztergályhorváti,
Sármellék, Szentgyörgyvár, Zalaapáti –
az EFOP 1.5.2. projekt keretében
„Egyszer volt az otthonom” címmel.
• Irodalmi és alkotói pályaműveket várunk, műfaji, stílusbeli és alkalmazott
technikai megkötés nélkül.

tütü csak még szebb keretbe foglalt. Az
i-re a pontot a fekete hattyú berobbanása tette fel. Majd következett a finálé,
az összkar előadásában a már címben is
idézet dal, de addigra már az ünnepeltek
szinte fetrengtek a nevetéstől a sokat látott színházi székeken.
Nem is lehetett mással enyhíteni a kétoldali nevetőgörcsöt, mint a serény
férfikezek által felszolgált vacsorával,
s az Otelló Band jóféle nosztalgia muzsikájával.
Uraim! Hálásan köszönjük ismét a feledhetetlen élményt!!!

(Egy alkotótól maximum 2 verssel vagy
1prózával max. 3 oldal terjedelemben,
illetve 1-1 képző- vagy iparművészeti
alkotással /festmény, rajz, szobor, fotó,
egyéb alkotás/ lehet nevezni)
• Korhatár nélkül, 3 korosztály díjazásával, értékes díjakkal:
- 12 évesig
- 13 -20 évesig
- 21évestől
• Téma: Az otthon, a falu
Egyszer volt az otthonom: a hely, ahol

élek, ahol élünk. A család,
a barátok, az ismerősök. A
közösség, az életesemények
helyszínei, a táj.
Valami ideköt, valami marasztal, valamihez ragaszkodunk.
Az érzelmeink megtöltik színekkel a tereket, utakat, házakat. Amikor a falu már nem
csak egy település, hanem az
otthonunk...
• A pályázatok beadási határideje: 2018. május 27.
Díjátadás: 2018. június 23.
• A pályázati anyagokhoz kérjük:
- név
- kor
- lakcím
- elérhetőség: e-mailcím, telefonszám
megjelölését.
A zsűri: * Irodalmi: Szálinger Balázs –

Szabadságunk Istenben
A Teremtő Isten mindannyiunkat szabadságra, nem pedig rabságra teremtett. De mit jelent a szabadság? Vajon
azt, hogy megtehetek bármit, amit csak
akarunk? Vannak tőlünk független korlátozó tényezők az életünkben, mint
például a családunk genetikus öröksége,
a DNS, ami meghatározza, kinézetünket, egészségünket, jövőbeli betegségeinket, stb. Ezenkívül meghatározó
milyen környezetbe születünk, melyik
földrészre, melyik országba, melyik családba. Előre sok mindent meghatároz az
életünkben. Milyen szokásokat, viselkedésmintákat öröklünk. De ott vannak a
lelkünkbe befurakodó betegségek, amik
megakadályoznak, megkötöznek. De a
társadalmi hatások, a szokások, a bejárt
utak, az emberi játszmáink mind-mind
hatással vannak ránk, és sokszor kényszerpályára állítanak bennünket. Igazán
szabaddá szinte lehetetlen válnunk.

Legalább is itt az evilági szinten. Igazi
szabadságot csak Istenben nyerhetünk.
Ő viszont nem kényszeríti ránk a szabadságát, mert akkor nem szabadság lenne.
Végtelen nagy a szeretete felénk. Már
az is ezt bizonyítja, hogy ránk bízta teremtett világot, műveljük, gazdálkodjunk
vele. Az külön elmélkedést érdemelne,
hogy mi ezt hogyan is tesszük, vagy
nem tesszük. A szabadságnál maradva
az Igazság tesz szabaddá bennünket,
aminek/akinek neve van: Jézus. Ő az Út
az Igazág és az Élet. Az Út, amely elvezet
a Teremtő Istenhez, az Igazság, hogy szeret bennünket, annyira, hogy Önmagát
adta nekünk, és az Élet, az igazi élet,
ami nem csak a születéstől kezdődik és
a halálunkig tart. A fogantatásban megteremti a lelkünket, a halálban pedig
megnyílik az ajtó az öröklétbe. Viszont
ez az ajtó, csak kereszthalállal nyílt meg.
Aki hisz Jézusban, a megváltó tettében,

József Attila-díjas költő, író; Vajna Ádám
– költő, a Hévíz folyóirat munkatársa
* Alkotói: Rékasi Csaba - festőművész
Ferge Rita – tanárnő
Henning Kis Katalin – képzőművésznő
A pályaművek benyújtása:
8391 Sármellék, Zala u. 1. Sármelléki
Általános Művelődési Központ
E-mail: sarmellekiamk@gmail.com

abban a szeretetben, melyről tanúságot
tett életével, szenvedésével és halálával,
az léphet be az ajtón.
Sokszor azt érezzük, amit az ember Jézus
is érzett a kereszten: „Istenem, Istenem,
miért hagytál el engem?!” Valójában az
Isten nem hagyta el őt, és minket sem
hagy magunkra. Mi tévesztjük szem elől
őt, amikor a saját fájdalmainkkal vagyunk elfoglalva. Vagy amikor nem úgy
jönnek össze a dolgaink, ahogy mi akarjuk. Jézusnak nem a kétségbeesés volt
az utolsó szava, hanem, hogy „Atyám,
kezedbe adom lelkemet!”
Keressük hát a saját utunkat Istenhez,
Istennel. Csak így találjuk meg szabadságunkat, ezáltal boldogságunkat. A vallás utat mutat, amely segítség tud lenni.
Próbálkozhatunk külön utakkal is. Találhatunk részigazságokat is. De a végső
szó az Övé lesz, mert az első szót is ő
mondta ki: „Legyen!”
„Legyen meg a Te akaratod, amit a
mennyben, úgy a földön is!
Áldott Feltámadást!
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Hirdessen a Kereplőben!
Hirdetések díja:

Gólyahír
Köszöntjük településünk
legifjabb lakóját!

1 oldal: 24.000Ft
½ oldal: 12.000Ft
¼ oldal: 6.000Ft
Apróhirdetés: 3.000Ft

Németh Botond Krisztián

2018. 03. 14. Sármellék, Szitaközi u. 5.

Hirdetések leadása a SHIP
irodában vagy a könyvtárban.

TISZTELT LAKOSSÁG!
Tájékoztatom Önöket, hogy Sármellék Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. április 12-én (csütörtök) 17.00 órai kezdettel

KÖZMEGHALLGATÁST (falugyűlést) tart,
amelyre ezúton tisztelettel meghívom.
A közmeghallgatás helye: ÁMK Színházterem (Sármellék Zala u. 1-2)
A közmeghallgatás napirendjei:
1./ Községünk közbiztonsági helyzete
(Szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: felkért előadó
2./ A községben épülő kerékpárúttal kapcsolatos tájékoztató
(Szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: felkért előadó
3./ Az M76-os autóút Sármelléket érintő nyomvonalának ismertetése
(Szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: felkért előadó
4./ Repülőtéri fejlesztésekkel kapcsolatos tájékoztató
(Szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: - Papp Gábor Hévíz Város Polgármestere
- Térségünk országgyűlési képviselője
5./ Az önkormányzat 2017. évi munkájáról szóló beszámoló,
az önkormányzat 2018. évi költségvetésének ismertetése
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester
A közmeghallgatáson a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi közügyeket
érintő kérdéseket és javaslatokat tehetnek.
Kérem Önöket, tiszteljenek meg jelenlétükkel!
Horváth Tibor
polgármester
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