
Magyarsarlós település 2022. évi közművelődési szakmai beszámolója 

Az évet, a rendelkezésre álló lehetőségek figyelembevételével a civil szervezetek, a 

képviselőtestület tagjaival terveztük meg. Könyvtárunkat idén már folyamatos nyitva 

tartással tudtuk üzemeltetni. Az ólvasók igényeit az év elején házhozszállítással 

elégítettem ki. közművelődési színtereink (művelődési ház, rendezvényház, 

nyugdíjasklub) az év folyamán folyamatosan működtek. Igyekeztünk az internet által 

kínált lehetőségeket is felhasználni arra, hogy a lakossághoz eljuttassuk 

programjainkat. A járvány, év elején még tartó hulláma miatt a nőnapi rendezvény 

megtartását áprilisra helyeztük át. Pályázat segítségével bővítettük a vendéglátást 

biztosító technikai eszközöket. (poharak, tányérok, evőeszközök…) Karbantartottuk és 

bővítettük a közösségi színterekben használt székek, asztalok jelentős részét.                         

A pandémia ideje alatt támogatásban részesült a Magyar falu program keretében 

benyújtott pályázatunk, mely a rendezvényház külső felújítására irányult. Ennek 

keretében új nyílászárók kerülnek beépítésre. A nedvesedő falak lábazatát                         

pára-légáteresztő vakolattal tehermentesítettük. kijavításra kerülnek a 110 éves 

homlokzatdíszek. A pályázatnak köszönhetően megújult a régi épület. Fokozott gondot 

fordítottunk a rendezvényházban található nemzetiségi kiállítás eszközeinek 

karbantartására, bővítésére. Ennek keretében tovább fejlesztettük a tárgyi és írott 

emlékeket. Részt vettünk a helyi egyházi rendezvények szervezésében és 

megtartásában. (Búcsú) Gondot fordítottunk a technikai eszközök karbantartására.  

Plébánosunkkal együttműködve igyekeztünk a közösségi életet összefogni.  Továbbra 

is háromhavonta jelent meg a Sarlósi-Hírmondó. Magyarsarlós falulapja fontos 

közvetítő társadalmi, közösségi és kulturális életünk minden színterének. Az idén 15 

éve megjelenő helyi újság naprakész információkkal szolgál minden itt élő lakos 

számára. Fontos szerepet kap a helyi honlap is. Naprakészen kerülnek fel a 

településünket érintő információk. Nyomon lehet követni a testületi ülések minden 

mozzanatát, a közösségi életet érintő döntéseket. A helyi hirdetőtábla is első számú 

információforrásnak számít. A rendezvények támogatását leginkább a helyi könyvtár 

biztosítja, melyet eredményesen sikerült kiegészíteni pályázati forrással is. Ennek 

keretében a 2 milliós könyvtári normatíva mellé, 1 millió forintos 

rendezvénytámogatást biztosítottunk pályázatból. A könyvtár működtetése jelentős 

munkát igényel, mely a nyitva tartások mellett statisztikai adatok vezetését, szakmai és 

rendezvénybeszámolók elkészítését követeli meg.  Folyamatosak a továbbképzések és 

a szakmai képzéseken való részvételek is. A könyvtár nélkül önkormányzatunk a saját 

költségvetéséből kényszerülne forrásokat elvonni, melyek nélkül a pályázati önerő 

biztosítása kerülne veszélybe. A rendezvények megszervezésénél fontos szempont a 

lakossági kezdeményezések támogatása, mely könyvtárunk szakmai elvárását is 

képezi. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a képviselőtestület minden tagjának,           

a rendezvények szervezésében, lebonyolításában nyújtott temérdek segítségért.                   

Az év folyamán megvalósított főbb programjainkat az alábbiak jellemezték:  



- Nőnap: Idén, április 23-án került megrendezésre hagyományos, hölgyeknek szóló 

rendezvényünk a nőnap. A vírushelyzet elmúltával nyugodtabb, békésebb keretek 

között ünnepelhettünk. Az est folyamán vacsora, tombola, élőzene és rendkívüli 

hangulat tette maradandóvá ezt az ünnepi eseményt. A Nemzeti Művelődési Intézet 

nem csak a rendezvény lebonyolítását, de technikai eszközök beszerzését is támogatta. 

Új székek, hangosítás, sörpad garnitúrák, konyhai kiegészítő eszközök kerültek 

beszerzésre. A képviselőtestület tagjai segítették a rendezvény lebonyolítását. 

Résztvevők száma: 47 fő 

- Polgárőrség: Június 18-án tartotta éves szakmai beszámolóját a helyi polgárőrség.  

Idén pincés összejövetel keretében, szabad térben került megtartásra a jó hangulatban 

telt esemény. Spengler Tamás az egyesület elnöke a 10 éves szolgálatot jutalmazva          

kitüntetéseket adott át. Önkormányzatunk az elmúlt évekhez hasonlóan egy rendhagyó 

vacsorával igyekezett tartalmasabbá tenni az eseményt. Ez úton is köszönjük az idén 

15 éves polgárőrség tagjainak és a vezetőinek a munkát, melyet közösségünkért 

végeznek. Rugalmas szolgálati beosztással várják fiatalabb lakosaink jelentkezését.    

Résztvevők száma: 29 fő 

- Családi nap: Hagyományteremtés volt a cél, amikor tavaly előszőr megrendezésre 

került a családi nap. Idén, június 25-én folytatódott e hagyomány. Az ötlet és a 

szervezés: Szomorné Sebők Bernadatt és Mácsai Réka képviselőket dicséri. Volt itt: 

légvár, játszóház, rodeóbika, élményfestés, népi és fajátékok, buborékfoci, büfé... 

Nagy népszerűségnek örvendett az egészségstand. A főzőverseny első díját Tarnóczi 

Attila hozta el, de kitűnő ételt készített Kovács Tibor és Balló Attila is. (Köszönet érte) 

Résztvevők száma: 95 fő 

 - Falukirándulás: Idén, augusztus 7-én, a kedvezőtlen időjárás miatt egy hét 

csúszással került megrendezésre a falukirándulás. Úti célunk a Balaton egyik legszebb 

strandjának tartott Keszthely volt. A mindig más helyszíneket megcélzó nyári 

utazásokra fokozott igény mutatkozik. Rendhagyó szokássá vált, hogy a hazafelé 

vezető úton, fokozva a nap hangulatát megállunk egy kis pihenőre, vacsorára. Az idei 

helyszínt, a szentlőrinci Ezüstfenyő étterem biztosította. Köszönet a magas részvételért 

Résztvevők száma: 55 fő 

- Búcsú: Talán településünk életében legrégebbi ünnepnek számít a templom          

védőszentjéhez kötődő Mária napi búcsú. Idén kétnapos rendezvénnyel igyekeztünk           

fokozni e-nap hangulatát: Szeptember 10-én (szombaton) az esti órákban vette 

kezdetét a búcsúbál, melynek jó hangulatáról a Bádel zenekar gondoskodott. Másnap 

(vasárnap) délelőtt ünnepi szentmisére került sor dr. Cziglányi Zsolt plébános 

celebrálásával. A nap eseményei a vidám kikapcsolódást, és a gondtalan pihenést  

igyekeztek szolgálni. Az elmúlt évtizedben nélkülözhetetlen bazáros mellett idén is 

biztosított volt a légvár, arcfestés, csillámtetoválás. A helyi könyvtárban újdonságként  



szabadulószoba, kint vidám gyerekvetélkedők voltak. A boltudvarban rendhagyó 

módon kikerültek a sörpadok és asztalok. Folytatódott a tavaly előszőr megrendezett 

sörivóverseny, melyet kiegészített a főként hölgyek részvételével lezajló süteménysütő 

verseny. Köszönet a képviselőtestületnek a szervezésben nyújtott segítségért.               

Résztvevők száma: 130 fő 

Nyugdíjasklub: Idén, júliusban Harkányba kirándult a nyugdíjasklub. Augusztusban 

Szigetváron jártak. Évente részt vesznek, a máriagyűdi Kisboldogasszony ünnepén.             

A strandbelépőt és az ebédet önkormányzatunk támogatása biztosította. 

Összejöveteleik alkalmával megbeszélik  a klubbal kapcsolatos aktuális kérdéseket, a 

programokra vonatkozó terveket, ünneplik a névnapokat, beszélgetnek a napi 

dolgokról és kirándulásokat szerveznek. Köszönet a klub vezetőjének: Csepcsiknének 

a szervezésért, és a sok munkáért, mellyel összefogja a helyi idős embereket.             

Résztvevők száma: 18 fő     

-Hallowen: Lakossági kezdeményezésre és szervezésben került megrendezésre az 

ünnep. Az angol Halloween szószerinti fordításban a Mindenszentek (All Hallows) 

előtti estét jelenti. Ősi kelta ünnep, az Írországban és Skóciában élő törzsek ezen a 

napon ünnepelték a nyár végét. A legtöbb országban tévesen amerikai szokásként 

tartják számon a halloween ünnepét,  pedig az áttelepült írek, skótok honosították meg 

az USA-ban. Magyarsarlóson, idén először 2022. október 29-én került megrendezésre. 

A szülők és a gyerekek jelmezekbe öltözve cukorkát gyűjtöttek az erre jelentkező 

házakban. Köszönet a szervező munkáért, lakosainknak a részvételért.                       

Résztvevők száma: 63 fő 

- Mártonnap: Vajon honnan ered a libaevés hagyománya, s miért vonulnak 

lámpásokkal Márton-napon?  Márton, római katona volt és a legenda szerint 

megosztotta köpenyét egy koldussal. Jóságának hírére püspökké akarták választani, de 

elbújt egy libaólban. Miután lámpásokkal megtalálták őt, lakomát rendeztek 

tiszteletére. A menü pedig nem más volt, mint libasült és bor. Szintén első alkalommal 

került megrendezésre, lakossági szervezésben idén november 11-én településünkön a 

Márton-napi felvonulás, melyet tábortűz, forraltbor és libazsíroskenyér követett, a 

helyi Mária-parkban. Ezúton is köszönjük a szervezést és a részvétel.                         

Résztvevők száma: 38 fő 

- Mikulás: A legrégebbi, aki nem legenda, de valóban létező személy volt Szent 

Miklós, ki a 3-4. században élt. Segítette a szegényeket. Az éj leple alatt aranyat vitt 

azokhoz a házakhoz, ahol jólelkű, ám de szegény családok, gyerekek éltek. Halála után 

a gyerekek, házasulni vágyó nők, hajósok, kereskedők, zarándokok védőszentjévé vált. 

Halálának napja (december 6) ünnepnap lett. A régi hagyomány nyomdokait          

követve idén december 5-én este minden 14 év alatti magyarsarlósi gyerekhez  

http://www.edenkert.hu/vilagos-zold/idezetek-tortenetek/halloween-unnep-szo-eredete/2303/
http://www.kzs.hu/tudastar/emberestarsadalom/mikulas/Szent%20Mikl%C3%B3s%20%C3%A9lete,%20legend%C3%A1i,%20csodat%C3%A9telei.htm


ellátogatott a Mikulás, hogy otthagyja vagy átadja ajándékát. Reméljük ismét sikerült 

mosolyt csempészni a gyermekarcokra, vidámságot a hétköznapokba.                        

Résztvevők száma: 37 fő 

- Adventi dekor: helyi kreatív hölgyek részvételével került megrendezésre a 

közterületek adventi díszítése. Az esemény keretében kölcsönös tapasztalatcseréknek 

köszönhetően tovább színesedtek a helyi kézműves dekorációk. Mindez sok 

kreativitást kívánt az ide látogató hölgyektől. A faluközpontban található sok adventi 

dekoráció az ő munkájukat dicséri.                          Résztvevők száma: 7 fő 

- Adventi rendezvény: Idén, második ízben került megrendezésre december 17-én, a 

helyi buszfordulóban az advent rendezvény. A programok közt legnagyobb 

népszerűségnek a karácsonyi vásár örvendett, melynek keretében helyi árusok kínálták 

portékáikat. Nagy sikere volt: Tóth Gabriella énekeinek, Füller Attila trombita 

játékának, Miklós Levente versének, Szeremlei Virág harmonikán előadott karácsonyi 

dalainak, a Baranta egyesület fellépésének. Az ünnepi hangulatot fokozták,                        

Dr. Cziglányi Zsolt plébános szavai és ünnepi gyertyagyújtása. Természetesen nem 

hiányozhatott a forraltbor, tea és némi uzsonna sem, melynek keretében virsli és 

sültkolbász alkotta a választható menüt.  A programok mögött jelentős háttérmunka 

zajlott, melyért köszönet a képviselőtestület tagjainak. Köszönet a helyi kreatív 

hölgyeknek és falugondnokainknak, hogy feldíszítették a rendezvény helyszínét.  

Bízunk benne, hogy minden idelátogató lakosunk maradandó emlékekkel tért haza.    

Résztvevők száma: 129 fő 

Közösségi életet népszerűsítő tevékenységek 2023-ra: 

- Együttműködés a civil szervezetekkel. Rendezvényeik, összejöveteleik támogatása.                                                                                 

- Lakossági kezdeményezések felkarolása, támogatása (Márton-nap, Hallowen…)                                                        

- Könyvtári programok támogatása, eszközök és dokumentumok fejlesztése.                                                                   

- Vállakozók, őstermelők, helyi gazdasági szereplők, álláskeresők támogatása.                                         

- Testvértelepülési kapcsolat további fenntartása, közös rendezvények támogatása                                                                          

-  Művelődési helyszínek, színterek folyamatos karbantartása és felújítása.                                                       

Tisztelettel kérem a képviselő-testületet, hogy beszámolómat elfogadni, a munkánkat, 

terveinket, lehetőségeikhez mérten a továbbiakban is támogatni, segíteni szíveskedjen. 

Magyarsarlós, 2023. január 27. 

    Tisztelettel: 

       Herbelyné Baron Mária 

                 Közösségi színtér vezető 


