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DRV tájékoztatás csatornarákötési akció meghosszabbításáról
TALAJTERHELÉSI DÍJ
A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 11. §
(1) bekezdése értelmében azon kibocsátónak, aki a műszakilag
rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, talajterhelési díjat kell fizetnie, amelyet a helyi önkormányzat jogosult kivetni.
2012. február 1-jétől a korábbi 120 Ft/m3 helyett 1.200 Ft/m3
összegben határozza meg, amelyet a területi szorzók tovább
növelhetnek.
Jövő évben (2013-ban) tehát már a megemelt egységdíjjal
számolt talajterhelési díjat kell majd az érintett fogyasztóknak
megfizetni.
DRV TÁMOGATÁS A RÁKÖTÉSEKHEZ
A fenti jogszabályi változások alapján a kiépült víziközműhálózatokra való rácsatlakozás az érintett fogyasztók számára
gazdaságilag indokolt és egyben kötelező erejű.
A rákötésekkel kapcsolatosan felmerülő fogyasztói terhek enyhítése érdekében Társaságunk 2012 április 1-től csatornarákötési akciót hirdetett, melyben vállalta:

Jogszabály változás!
Ezúton értesítek minden érintettet arról, hogy a magántulajdonban lévő gépjárművek után kivetett gépjárműadómentességben részesülő mozgáskorlátozottak adómentességére vonatkozó jogosultsági feltételek 2013. január 01-jétől
megváltoznak.
2013. január 01-jétől a BNO kód XIII. főcsoportjába tartozó
vezető diagnózisra tekintettel megállapított, legalább 40%-os
egészségkárosodással rendelkező személy esetén a Nemzeti
Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) által kiadott
szakvélemény nem jogosít gépjárműadó-mentességre!
• Az NRSZH – kivételként jelzetteken kívül – egyéb szakvéleménye,
• a Magyar Államkincstár határozata vagy
• az 5/2003.(II.19.) ESZCSM rendelet (Mr.) 3.sz. melléklete
szerinti igazolás
2013. évtől felülvizsgálat nélkül jogosít az adómentességre akkor is, ha azt 2012. március 31-ét megelőzően adták ki.
Amennyiben Ön nem rendelkezik a fentiekben leírt orvosi
vagy egyéb szakvéleménnyel, úgy sürgősen szíveskedjen a
Hévízi Okmányirodában (Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.) az orvosi
felülvizsgálatát kezdeményezni. Az eljáráshoz a tulajdonában
lévő orvosi papírok, zárójelentések is szükségesek, ezért kérem, hogy azokat is vigye magával.
Információnk szerint az eljárás időtartama 60 nap is lehet,
ezért kérem, hogy minél előbb intézkedni szíveskedjen.
Felhívom a figyelmét arra, ha csak egy régi orvosi igazolással
rendelkezik, és csak 2012. december 31-ét követően vesz rész
az orvosi felülvizsgálaton, akkor a gépjárműadó mentessége
értelemszerűen az új igazolás kiállítását követő hónap 1. napjától jár. 		
Dr. Bognár András mb.körjegyző
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– az újonnan létesült bekötések átvételét – bruttó 13.970 Ft
helyett – ingyenesen elvégzi,
– az akcióról pedig tájékoztatást jelentet meg különféle médiumokban.
Az akciónk sikerességét mutatja, hogy több mint 3500 új
bekötés történt meg a nyári időszakban. A szennyvízhálózatra
történő rákötések további ösztönzése érdekében Társaságunk
felsővezetése a
rákötési akció időtartamának 2012. december 31-ig
történő meghosszabbításáról döntött.
A Megrendelő nyomtatvány ivóvíz-, illetve csatornabekötés
létesítéséhez, elérhető honlapunk (http://www.drv.hu/)
Ügyfélszolgálati menüpontjának Letölthető nyomtatványok
almenüjében, valamint ügyfélszolgálati irodáinkban is.
Fentiekkel kapcsolatos további egyeztetési igény esetén
önkormányzati referens munkatársunk áll rendelkezésükre.
Őszintén reméljük, hogy közös erőfeszítéssel elősegíthetjük
a településen élő, érintett Fogyasztók törvényi kötelezésnek
megfelelő rákötését a víziközmű-hálózatra.
Ehhez nyújtott támogatásukat, együttműködésüket ezúton is
köszönjük.
Értesítem Önt arról, hogy a 164/1995. (XII.27.) Korm. Rendelet
alapján 2011. július 1. kiadott orvosi szakvélemény („7 pontos igazolás”) illetve a kormányrendelet 2012. március 30ig hatályos 7. §. (3) bek. ac) alpontja alapján – BNO kód XIII.
főcsoportjába tartozó vezető diagnózisra tekintettel megállapított, legalább 40%-os egészségkárosodással rendelkező
személy esetén kiadott (Nemzeti Rehabilitációs és Szociális
Hivatal) szakvélemény nem jogosít 2013. évtől gépjárműadó
mentességre!
Mindebből következően az NRSZH – kivételként jelzetteken
kívül – egyéb szakvéleménye, a Magyar Államkincstár határozata vagy az 5/2003.(II.19.) ESZCSM rendelet (Mr.) 3.sz.
melléklete szerinti igazolás 2013. évtől felülvizsgálat nélkül
jogosít az adómentességre akkor is, ha azt 2012. március 31ét megelőzően adták ki.
Amennyiben Ön nem rendelkezik a 2013. január 1-től hatályos jogszabályokban illetve a fentiekben leírt orvosi szakvéleménnyel, úgy kérem, hogy sürgősen szíveskedjen a Keszthely
Város Okmányirodájában ( Keszthely, Kossuth L. u. 42. sz. alatt)
az orvosi felülvizsgálatát kezdeményezni. Az eljáráshoz a tulajdonában lévő orvosi papírok, zárójelentések is szükségesek,
ezért kérem, hogy azokat is vigye magával.
Információnk szerint az eljárás időtartama 60 nap is lehet,
ezért kérem, hogy minél előbb intézkedni szíveskedjen.
Felhívom a figyelmét arra, ha csak egy régi orvosi igazolással
rendelkezik, és csak 2012. december 31-ét követően vesz rész
az orvosi felülvizsgálaton, akkor a gépjárműadó mentessége
értelemszerűen az új igazolás kiállítását követő hónap 1. napjától jár.
Sármellék, 2012. 10. 15.

Dr. Bognár András mb. körjegyző
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Kedves Résztvevők!
Kedves Támogatók!
2012. október 27-én az Aranykorúak napja alkalmából sikeres rendezvényt tudhatunk magunk mögött.
Szeretném ezúton megköszönni a SÖTYE a BRACCS Egyesület
tagjainak, hogy tevékeny és lelkes munkájukkal megszervezték, illetve lebonyolították ezt a színvonalas programot.

Köszönöm, hogy a meghívottak hangulatos estét tölthettek
el melyhez a színvonalas műsor, és a finom vacsora is hozzájárult.
Hálás köszönet minden támogatónak, hogy felajánlásukkal segítették és hozzájárultak ahhoz, hogy az ünnepeltek
számára ez az esemény jól sikerülhessen.
Bízom benne, hogy a jövő évben is és ugyan ilyen színvonalon, folytatni tudjuk ezt a rendezvényt.

Kemendy Géza:
Harctéri emlékeim, 1942-1943
A magyar királyi 17. honvéd
gyalogezred II. zászlóalja
a Donnál címû kötete rengeteg sármel-

léki vonatkozással megvásárolható az Általános Mûvelõdési Központ Könytárában.

A könyv akciós

áron

2500 Ft-ért az Öné lehet!
Ragadja meg az alkalmat, és gyarapítsa
gyûjteményét ezzel az értékes mûvel!

Kedves Résztvevők! Kedves Támogatók!
Kedves Lakosok!
Sármellék Község Önkormányzata nevében köszönöm a Felvonulóknak, hogy részvételükkel hozzájárultak a Szüreti Felvonulás sikeréhez.
Köszönöm a Támogatóknak, hogy felajánlásaikkal lehetővé tették a rendezvény színvonalasabb
megszervezését és a felvonulók szállítását, vendéglátását.
Köszönöm a helyi rendvédelmi szervek képviselőinek, hogy biztosították a zavartalan, akadálymentes közlekedést.
Megköszönöm a kapuban illetve a megállóhelyeken várakozó Lakosoknak, hogy velünk együtt ünnepeltek, és megtisztelték figyelmükkel a műsort adó csoportokat.
A Szervezők nevében köszönöm az elismerő visszajelzéseket, melyek reményt, és kitartást adnak a
2013. évi Szüreti Felvonulás újraszervezéséhez.
Nem utolsó sorban köszönöm a Szüreti Bálon való nagyszámú részvételt, amely megalapozza a falusi Mikulás rendezvény megvalósítását.
Horváth Tibor
Polgármester
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Novemberi visszatekintő: A tél kezdete, Márton napja
Szent Márton máig nagyon híres. Valamikor a paraszti év vége
Szent Márton napja volt. Ezzel a nappal elkezdődött a tél, véget
ért a mezőgazdasági munka, a házas emberek disznótorokra, a
fiatalok fonókba a gyerekek pedig a tél örömeire készülődtek.
Rengeteg szokás, szólás-mondás, hiedelem, legenda kötődik
ehhez a naphoz. Ezek mind Szent Márton idejéig, valamint
pogány gyökerekig nyúlnak vissza. Közkedvelt Szent nálunk
Magyarországon is, mivel itt született Savariában, a mai Szombathelyen a Római Birodalom alatt. Állítólag pontosan ott,
ahol jelenleg is áll a Szent Márton-templom.
Tizenöt évesen besorozták a hadseregbe. Nem csak bátorságával tűnt ki, hanem jóságával is. A legenda szerint egyszer télen megpillantott egy didergő koldust, és annyira megsajnálta, hogy köpönyegét kettéhasította, és a felével betakarta
a szűkölködőt. Aznap éjjel álmában megjelent Jézus, és tudomására hozta, hogy ő volt az a koldus, akit megszánt. Az
álom hatására megkeresztelkedett és elhagyta a katonaságot.
A közeli püspökséghez csatlakozott, ahol hamar egyházi méltóság lett. A hagyományok szerint emberszeretete, jósága, irgalmassága, egyszerűsége és igazságossága tette népszerűvé.
Szent Márton a koldusok, felderítők és számos mesterség
védőszentje.
Faluhelyen néhol máig őrzik Szent Márton napjával kapcsolatos szokásokat. Sok magyar település őrzi a nevét például Csíkszentmárton, Zalaszentmárton, Győrszentmárton, Kismarton
és mások. Főleg ezeken a helyeken élnek még a régen természetes, ma már érdekesnek számító hagyományok. Erdélyben
ezen a napon a pásztorok házakat jártak, ahol köszöntőket
mondtak és nyírfavesszőt ajándékoztak a családoknak, amit ha
megőriztek tavasszal állatok hajtására hasznosítottak. Ezen a
napon tilos volt takarítani, mosni és teregetni, mert az a jószág
pusztulását, marhavészt jelentett. Ezek helyett gyakoriak voltak a bálok és a vásárok.
Márton az újbor bírája, mivel november 11-ére esik kósto-

lásának ideje. Magyar hiedelem, hogy aki Márton éjszakáján
álmodik, boldog lesz. Viszont aki spicces lesz a bortól Mártonnapján, az a következő évben megmenekül a gyomorfájástól
és a fejfájástól. Az újbor fogyasztásához szorosan kötődnek a
Márton napi lakomázások. 40 napos böjt előtti utolsó nap, éppen megfelelő a nagy lakomákra. A legismertebb fogás a lúd.
A mondás úgy tartja, aki Márton napján libát nem eszik, egész
éven át éhezik. A hiedelem szerint Szent Márton szerénységből
a ludak közé bújt el, püspökké avatása napján, akik gágogásukkal elárulták. Innen a „Márton-lúdja” elnevezés. A meghizlalt
ludakat Márton napján levágják és megsütik. Ebben a szokásban egy pogány germán hagyomány is él, e napra esik az ő
hálaadó ünnepük. Gyakran szárnyasokat legtöbbször libaáldozatot mutattak be isteneiknek. A módosabb családok a tömött
libából küldtek a helyi papnak is, méghozzá a hátsó felét, ezért
hívjuk ma a szárnyasok e testrészét püspökfalatnak.
A lúd csontjaiból időjárást is jósoltak, miszerint ha a lúd
csontja fehér, akkor hosszú havas telünk lesz, ha pedig barna,
akkor rövid és sáros. Más időjárás-előrejelzések is kötődnek
november 11-ére, például azt tartják, hogy a Márton napi idő
a márciusi időjárást mutatja. Nem csak a tavasz elejét jósolja
meg, hanem a telet is, ha Márton fehér lovon érkezik enyhe
lesz a tél, ha barna lovon kemény tél várható.
Gyakran ábrázolják Szent Mártont lóháton. Sok helyütt nagyon
várják a gyerekek ezt a napot. Nem csak azért, mert azt tartják,
ezen a napon esik le az első hó, hanem mert szokás még ma
is a gyerekek lampionos felvonulása. Mellettük egy lovas is végig vonul, aki Szent Mártont jelképezi. Bajorországban, a Rajna vidékén, akárcsak a Mikulást, őt is a gyerekek barátjaként
tisztelik. Düsseldorfban rendezték meg először a Márton napi
lovaglást, amikor is a Szent Márton megtestesítője átlovagolt
a városon közben édességet osztott az őt követő kisgyerekeknek, akik énekszóval kísérték.
Szabó Luca

Kedves sármelléki Lakosok,
Kicsik és Nagyok!
December 6-án, csütörtökön Krampuszaimmal együtt az
alábbi helyekre látogatok el.
- 9.00 óra
Idősek Otthona
- 10.30 óra
Óvoda
- 12.00 óra		
Körjegyzőség
- 13.30 óra Iskola
- 14.30 – 16.30 óra között Falujárás lovaskocsival
17 órakor érkezem az ÁMK-hoz.
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Az ÁMK kemencéje körül forralt borral, meleg teával, piritóssal, zsíros kenyérrel és énekszóval várnak minden kedves
sármelléki lakost a segítőim.
A közös ünneplés közben szívesen várok minden gyereket
egy baráti beszélgetésre. A forralt bornak és a meleg teának
kedvenc bögréjüket hozzák magukkal.
(Ha netán nincs, vagy otthon marad, az sem baj!)
Elérhetőségeim:
E-mail: mikulas8391@gmail.com
Facebook: Sármelléki Mikulás
Tel.: 06-30/6912345
Kellemes időtöltést kívánok Mindenkinek!

A MIKULÁS
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ADVENT FÉNYEI
Szép hagyomány az adventi koszorú: élő naptárként jelzi Karácsony közeledtét. Tobozból vagy fenyőgallyakból készül. Az
örökzöld az életet, a koszorú pedig a győzelem jeleként az örök élet diadalát szimbolizálja a halál felett. Mindez Jézus Krisztus
személyében tárul fel előttünk. Bűnbánattal, elcsendesedéssel készülünk a Megváltó első eljövetelének ünneplésére, világosan
utalva ezzel az Ő második, történelem-végi eljövetelére. A négy gyertya hagyományosan a négy adventi vasárnapot jelenti.
Ebből három lila színű. A lila szín a liturgiában a bűnbánat szimbóluma.
Az első gyertya az adventi kezdet fénye: ha lelki sötétségben jártunk eddig, és nem találtuk helyünket a világban, most irányfény
segít minket az Út megtalálásában.
A második gyertya az Egyház várakozó virrasztását fejezi ki. Beleéljük magunkat az ószövetségi nép Messiás-vágyába, hogy
nyitott szívvel fogadjuk Üdvözítőnket. Keresztelő Szent János is int bennünket az evangéliumban: készítsünk utat szívünkhöz a
közelgő Megváltónak.
Egy gyertya – a harmadik vasárnap gyertyája – a hagyomány szerint rózsaszín, amely az adventi öröm kifejezője: közel van az Úr.
Az Anyaszentegyház, mint jó anyánk ezzel enyhíti a szent idő szigorúságát, és a reményt táplálja bennünk.
A negyedik gyertya fénye teszi teljessé a fény-koszorút. Vajon lelkem, mécsest tartó okos szűz módjára készen áll-e az érkező Úr
fogadására? A hit fénye világosítsa meg mindnyájunk szívét, hogy felismerjük és befogadjuk a köztünk élő Krisztust!
Programjaink, melyre szeretettel várunk mindenkit:
•D
 ecember 1-én (szombaton) 16.00-kor a díszkút előtt kigyullad az első fény az adventi koszorún. Közreműködnek a
„SÖTYÉS” asszonyok. A koszorú megáldása és első gyertyájának felgyulladása után mindenkit szerény agapéra marasztalunk.
•A
 dvent többi vasárnapján a szentmiséhez kapcsolódóan a templomban, 11.25-kor gyújtjuk meg a gyertyákat a koszorún.
•A
 z adventi időszakban a hajnali szentmisék fokozzák a várakozásunkat. Kedden, csütörtökön, és pénteken reggel
6.30-kor gyertyafényes szentmisék lesznek a templomban, utána pedig egy bögre teával felmelegítve indulunk neki
napjainknak.
• December 9-én Szent Miklós püspökről is megemlékezünk a kicsik örömére.
• December 24-én éjfélkor szentmise a templomban. Előtte az iskolások karácsonyi műsorát nézhetjük meg 23.30-tól.
Az éjféli szentmise után a szokásos agapéra invitálunk mindenkit.
Keresztelő Szent János Egyházközség
Bóka Tibor - plébános

Karácsonyi műsor
az ÁMK-ban
2012. december 21. pénteken 15 órától Karácsonyi műsorra invitáljuk a
falu lakosságát az ÁMK Színháztermébe. Az Adventől Szilveszterig című
darabot az iskola színjátszó szakkörörsei adják elő, amely néptáncos
műsorral is kiegészül.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
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Volt egyszer egy nyár...
Képriport a „Le a cipővel” nyári táborról.

Sármelléki nyertes a jubilleumi Illyés Napokon
Október 25-27. között rendezték meg Hévízen a jubileumi, 20.
Illyés Napokat, amelynek keretein belül Illyés Gyula Vers- és
Prózamondó verseny is tartottak a helyi általános iskolában. A
sármelléki iskolát két tanuló is képviselte, Domján Richárd és
Nagy Attila személyében. Utóbbi tanuló a kötelezően választott Illyés-vers (Kamasz) mellett Heltai Jenő: Vándor című ver-
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sét adta elő, amellyel a 7.-8. osztályosok között első helyezést
ért el. A zsűri kiemelte Attila természetességét, majd a díjat
átadó Halász Gábor, a Festetics György Művelődési Központ
igazgatója is méltatta az ifjú szavalót. Gratulálunk és további
sok sikert kívánunk tanulmányaihoz.
Horváth K.-Koloszár

KEREPLÕ

Vörös Balázs: Mátyás király és a lusta herceg
Egyszer volt, még igazságos Mátyás idejében,volt egy falu,amit
Szántónak neveztek. Ez egy földműves falu volt, ahol egy herceg lakott.
Ez a herceg nagyon lusta volt, még a lábujját sem mozdította
volna meg, hogy megtermelje magának a napi betevő falatot.
Mindent a földművesei végeztek el helyette, akikkel nagyon
cudarul bánt.
Egyszer ennek a lusta hercegnek a híre elérte Mátyás fülét is.
Erre ezt gondolta:
- No, majd én megtanítom ezt az embert dolgozni!
Azzal levette azt a piros bársonyköpenyét, amit még ma is
csodálattal emlegetnek az emberek, majd felvette az álruháját, egy szakadt, rongyos, foltos, poros parasztruhát, majd
útnak indult Szántóra, hogy megleckéztesse a lusta herceget.

Miközben ment, besötétedett, ezért betért egy közeli kunyhóba aludni.
Másnap reggel továbbindult, és délben meg is érkezett
Szántóra. Betért a herceg lakására, és illedelmesen köszönt:
- Jó napot herceg uram!
- Jó napot neked is, szegény vándor! Mi járatban vagy errefelé?
- Én csak járom az országot, és munkát keresek. Úgy hallottam, hogy itt tudok dolgozni.
- Persze, persze van munka bőséggel. Na eridj, szántsd fel a
földemet!
Erre Mátyás levetette az álruhát, és ő parancsolt rá a hercegre:
- Hallottam híredet, lusta herceg! Hallottam, hogy bánsz a
földművesekkel! De most már te kelj fel, és szánts!
Azzal Mátyás kivezette a herceget a földre, és felszántatta vele.
Azóta hívják a községet Hercegszántónak.

A falu karácsonyfája
December 22-én, szombaton 15 órától hagyományteremtő karácsonyfadíszítésre invitáljuk a falu lakosságát! Ezen a napon ültetjük el ugyanis a Falu Karácsonyfáját a Pártház udvarán, amelyet mindenki a saját maga által hozott dísszel öltöztethet fel (aki
nem tud hozni, az a helyszínen is vásárolhat 50 Ft/db áron). A díszítőket meleg italokkal és harapnivalóval várjuk.
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KEREPLÕ

Gólyahír
Köszöntjük településünk
legifjabb lakóit!

Bogdán Krisztofer

Karácsonyi
játszóház
December 22-én 9-12 óráig karácsonyi játszóház
az általános iskola S(H)IP irodájában
(zsibongó felől megközelíthető).

2012.10.13. Sármellék Dózsa Gy. u 1/a.

Asperján Mátyás

2012.10.29. Sármellék Arany J. u 16.

Hirdessen a Kereplőben!
Eladna, népszerűsítene, reklámozna?
Használja erre a célra a helyi médiát!

A kéthavonta megjelenő Kereplő a település összes
háztartásába eljut, így mindenki első kézből
értesülhet az Ön hirdetéséről.
Hirdetésfeladás és díjak az alábbi számon:

+36 30 561-3788

Közeleg a Karácsony...

A Szerkesztőség kellemes ünnepeket kíván
minden kedves olvasójának!

Lepje meg szeretteit egyedi,
fényképes ajándéktárgyakkal!

KEREPLÕ

Saját fotóval, szöveggel ellátott bögre, díszpárna,
tolltartó, kulcstartó, puzzle, hátizsák, stb. kedvező
áron, már postai csomagküldéssel is!
Egyéb szolgáltatásaink: reklámtábla-, matrica készítés,
kiadványszerkesztés, nyomtatás, póló feliratozás, bélyegző
készítés, autó-, motor feliratozás, webszerkesztés

Információ és árajánlat kérés:

RENZOL Dekor Reklámstúdió

Tel.: 06 30/226-8273

info@renzoldekor.hu  www.renzoldekor.hu
8785 Zalaszentgrót, Megyei út 2.
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Kézműves tevékenységekkel, játékokkal várunk benneteket és szüleiteket!
A belépés ingyenes!

Felelős kiadó:
Sármellék Község Önkormányzata
www.sarmellek.hu
Szerkesztőség:
ÁMK Sármellék, Felszabadulás u. 1-2.
Szerkesztő: Szabó Csaba; újságíró szakkör tagjai
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

