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SÁRMELLÉK, ÁMK Színházterem

Újra nálunk
az Egy&Más
Az idei évben is Sármellékre látogat a
lendvai Egy&Más Vándorszíntársulat.
A községünkben több ízben fellépő
társulat májusban a Száll a kakukk
fészkére című darabjukkal áll majd
színpadunkra. A színészek utoljára tavaly ősszel jártak nálunk, akkor a Cabaret (?) sajátos előadásával arattak
nagy sikert. Az Egy&Más saját bevallása szerint amatőr tagjai évek óta járják az országot, és a határon túli magyarlakta területeket, hogy egy-egy új
előadásukkal szórakoztassák a közönséget, és mindezt térítés nélkül végzik. Akik már látták őket, tudják, hogy
a lendvai színtársulat csupán a nevében amatőr, előadásmódjukat sokkal
inkább a profizmus jellemzi. Tiszteljék
meg őket május 17-én egy kellemes
szombat este erejéig. Az előadásra a
belépés ingyenes!

KEREPLÕ

BEÍRATÁS

Felhívás a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Keszthelyi Tankerülete
fenntartásában működő általános iskolákba történő beíratásra
Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2014/2015. tanévre történő általános
iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:

2014. április 28. - 30. (hétfő, kedd, szerda)
8.00 órától 18.00 óráig
Tanköteles, azaz 2008. augusztus 31-ig született gyermekét a szülő köteles
a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a
választott iskola első évfolyamára beíratni.
Az első évfolyamra történő beíratáskor a gyermek személyazonosítására alkalmas dokumentumot (születési anyakönyvi kivonatot), a gyermek nevére
kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcím kártyát)
és az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást kell
bemutatni.
A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Keszthelyi Tankerületének igazgatója hivatott a felül bírálati kérelmet elbírálni. Tankerületi igazgató
2014. Az egyes általános iskolák körzetébe tartozó települések, utcák és
terek nevét az alábbiakban közöljük:
Település:
1. Általános Művelődési Központ Sármellék
8391 Sármellék, Zala u. 1.
Sármellék valamennyi utcája, Sármellék külterület
Szentgyörgyvár valamennyi utcája, Szentgyörgyvár külterület

Felhívás
Ismételten felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8./2009./VI.22./ rendelete az avar és
kerti hulladékok nyílttéri égetéséről értelmében maradéktalanul tartsák be az
égetés szabályait, különös tekintettel az
alábbiakra:
4.§ A kerti hulladék égetésének szabályai
(1) A kerti hulladékok égetése hétköznap és szombaton engedélyezett.
Ünnepnapokon és vasárnap az égetés
szigorúan tilos!
8.§ Szabálysértési rendelkezések
Szabálysértést követ el és harmincezer
forintig terjedő pénzbírsággal sújtható,
aki e rendelet 4.§-ában, 5.§-ában és
6.§-ában foglalt szabályokat megszegi.
A rendelet teljes tartalmát megtekinthetik a Körjegyzőségen, vagy elolvashatják
a www.sarmellek.hu címen.

Mitől lesz ünnep a Feltámadás?
Húsvét, Jézus feltámadásának ünnepe az emberiség legnagyobb öröme. Öröm, mert Jézus
a kereszthalállal és feltámadással életet, új életet adott nekünk. Miért is? Mert az Istentől elgondolt eredeti terv szerint az ember folyamatosan része az isteni boldogságnak. De ezt az
emberek elrontották, amikor szembefordultak
Teremtőjükkel, nem engedelmeskedtek neki,
azaz bűnt követtek el. Amikor mi is szembefordulunk Istennel, mi is ugyanúgy elkövetjük a
bűnt. Mármint, ha tudjuk, ismerjük Isten akaratát, és szándékosan nem azt tesszük. Az a korszak, amikor a bűnös állapotban
vagyunk a sötétség korszaka. Ebbe a sötétbe hoz fényt Jézus
feltámadása húsvét hajnalán. És ez a fény oszlatja szét a sötétet. (Erről szól húsvét előestéjének ünneplése, a tűzszentelés,
a húsvéti gyertya meggyújtása, és a húsvéti örömének, az üdvtörtének felidézése, a húsvéti körmenet). Tehát csak akkor tudjuk igazán értékelni a Húsvéti örömöt, ha tudatában vagyunk,
hogy miből mentett ki minket Jézus. Húsvét igazi megéléséhez
segítenek hozzá a nagyheti szertartások, kezdve a virágvasárnapi pálmaszenteléssel, ami Jézus jeruzsálemi bevonulása, a
passió (Jézus szenvedésének) meghallgatása, a nagycsütörtöki
utolsó vacsora emlékmiséje, nagypénteken Jézus kereszthaláláról való megemlékezés, és a már említett húsvét előesti szertartások. Mindezek segítségével éljük át újra és újra a húsvéti
örömöt. Áldott húsvétot kívánok!
Bóka Tibor, plébános
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Polgárőr vasgyűjtés
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a vashulladék
gyűjtését 2014. április 19-én (szombaton) a lomtalanítás előtti hétvégén a Sármelléki Polgárőr Egyesület
végzi. Kérjük a vashulladékot kapun belül gyűjteni vagy
a szállítást illetően az alábbi telefonszámon egyeztetni:
+36 30 9015198
A bevételt az önkéntes alapon működő egyesület működési költségeire fordítják majd. Tegyen Ön is Sármellék közbiztonságáért, támogassa a polgárőröket!

ZALAISPA Regionális Hulladékgazdálkodási
és Környezetvédelmi Nonprofit Zrt.

Székhely: 8798 Zalabér, 3096/12. hrsz.,
Tel: 92/707-510, Fax: 92/707-511.
Levelezési cím: 8900 Zalaegerszeg, Köztársaság u. 1.
Tel/Fax.: 92/695-775. e-mail: titkarsag@zalaispa.hu

LOMTALANÍTÁS
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy

SÁRMELLÉK
Tavaszi lomtalanításának időpontja

Újra húsvéti tojásvadászat!
Április 17-től húsvét
vasárnapig ismét tojásvadászat Sármelléken!
Tizenöt különleges
húsvéti tojást rejtettünk el a falu különböző pontjain,
amelyek csak arra
várnak, hogy felkutassák őket.
A szerencsés megtalálók értékes jutalomb a n r é s ze s ü l n e k ,
valamint a tojáscsomagok közül háromban belépőt talál az
április 20-i húsvéti
locsolóbálra.
Az alábbiakban térképet közlünk a tojások
rejtekhelyéről.
További részleteket
és segítséget talál a
www.sarmellek.hu
oldalon vagy a Facebook-on Sármellék
Község Önkormányzatának oldalán!

2014. ÁPRILIS 26. Szombat
A lomhulladékot az adott napon reggel 7 óráig kell kihelyezni az ingatlan elé a gyűjtőjárat számára úgy, hogy a
tisztaság megóvása érdekében a szóródó anyagok gyűjtődobozokba vagy zsákokba kerüljenek
Nem helyezhetők ki a következő anyagok:
- építési törmelék
- teherautó, traktorgumi
- állati tetem
- zöldhulladék
- veszélyes hulladék
(akkumulátor, festékes doboz, olajos flakon, gyógyszer,
elem stb.)
Kérjük, hogy a feleslegessé vált tárgyakat az ingatlan előtti
közterületen a forgalom akadályozása nélkül szíveskedjenek elhelyezni!
Segítő közreműködésüket megköszönve, tisztelettel:
ZALAISPA Nonprofit Zrt.

SÁRMELLÉKIEK FIGYELEM!
Ha van kedved kipróbálni az íjászatot, és ha pár órát szívesen töltesz szabadban, akkor lehetőség van íjászatra hétfőn,
pénteken 16:00-18:00 óráig, illetve szombatonként 10:00-

12:00 óráig a sármelléki sportpályánál. Ha nincsen íjad nem
gond, mert adunk. Sok szerencsét! Őrizzük együtt a hagyományokat!
Levente Íjász szakosztály

3

KEREPLÕ

Templom felújítás
2013 karácsonyára érkezett a jó hír: a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2012. évi pályázatán nyertünk templomunk felújítására 10 millió forintot.
Ebből a pénzből templomunk vakolatának javítására,
a külső védőablakok cseréjére és az akadálymentesítésre
kerül sor. További munkálatokra (esővíz-elvezetés, dréncsövezés, templom körüli járda, templom melletti szobrok
felújítása) az Önkormányzattól (1,8 millió Ft) és a Veszprémi
Főegyházmegyétől (1,5 millió Ft) is kapunk pénzt.
Mindazon sármelléki lakosok adományára is számítunk, akik
magukénak érzik a templomot, akik itt keresztelkedtek, vagy
kereszteltetik gyermeküket, itt esküdtek, vagy fognak esküdni, akik itt búcsúztatják elhunyt hozzátartozójukat, egyszóval
mindenki segítségére szükség van, aki kicsit magának érzi a
templomot, és elvárja, hogy az a közösséget kiszolgálja. Sok
kicsi sokra megy elv alapján bízom benne, hogy összejön az
az összeg, ami szükséges, hogy tényleg új fényben ragyogjon
templomunk.
Köszönöm minden eddigi támogatónak a segítségét. További
adományokat a sekrestyében, vagy a takarékszövetkezeti
számlánkon fogadunk!

Gólyahír
Újra köszöntjük településünk
legifjabb lakóját!
Orsós Patrícia
2014.03.25.

Sármellék, , Dózsa Gy. u. 1.

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 5613-788
KEREPLÕ
Felelős kiadó:
Sármellék Község Önkormányzata
www.sarmellek.hu
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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

