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Főszezon az ifjúsági táborban
A 2014-es évben felújított 30 fős szálláshely ideális helyet biztosít kikapcsolódásra, feltöltődésre gyermekeknek, felnőtteknek,
egészséges és fogyatékkal élő embereknek egyaránt.
Sármelléken a „Le a cipővel” Gyermek- és Ifjúsági Tábort
az elmúlt két hónapban több csoport is igénybe vette, akik
megismerkedhettek a település és a környék látnivalóival,
értékeivel. Májusban az osztálykirándulásoké volt a főszerep,
valamint voltak, akik átutazóban 1-1 éjszakára vették igénybe
a szállást. Június közepén fogyatékkal élő gyermekek töltötték
meg élettel a tábort. A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános
Iskola autista csoportjának tanulói és tanárai többek között
Zalakarosra a Gyógy- és Élményfürdőbe, a Kis-Balaton bemutatóházhoz illetve a Kápolnapusztai Bivalyrezervátumba látogattak el. Júliusban és augusztusban egyházközségi táborozók
érkeznek Budapestről majd Tatáról, akik rengeteg programot
terveznek helyben és a térégben egyaránt. Természetesen
nem feledkezünk meg a helyi gyermekekről sem így augusztus első hetében rengeteg programmal, szórakozással, játékkal várjuk őket egy napközis tábor keretében. Tamás Noémi

Igazgatási szünet
Értesítjük a Község Lakosságát, hogy a Sármelléki Közös
Önkormányzati Hivatalban
igazgatási szünet lesz az
alábbi időpontokban:
2015. augusztus 17 – 19.
2015. augusztus 24 – 28.

Ez idő alatt az ügyfélfogadás szünetel. Az igazgatási
szünet ideje alatt haláleset
anyakönyvezése céljából az
anyakönyvvezető (30/6351120) telefonon elérhető
lesz.

Gólyahír

Köszöntjük településünk
legifjabb lakóit!
Nagy Hanna Szófia
2015.06.13.

Sármellék, Tüskevár u.13.

Benyó Félix
2015.06.13.

Sármellék, Hegy

Sármelléki Könyvtár
Várjuk régi és új olvasóinkat 13000 kötetnyi könyvvel,
napilappal, folyóiratokkal.

Nyitva:
hétköznapokon
14:00-17:00 óra között az ÁMK épületében.

A beiratkozás ingyenes!
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Élet a Tanulási Központban
Sármellék volt az országban az 50 település közül az egyik, amely
helyet adott a Nyitott Tanulási Központnak, ezzel lehetőséget biztosítva a helyi és környékbeli lakosoknak arra, hogy különböző
képzésekben vegyenek részt. A Tanulási Központban az idén már
több tanfolyam megszervezésére is sor került.
Február 1. - étől a Türr István Képző és Kutató Intézet és Sármellék
Község Önkormányzatának megállapodása alapján indulhatott
el a Betanított parkgondozó felnőttoktatás. Sármelléken szinte
minden közterületnek előnyére vált, hogy ez itt került megszervezésre, hiszen a hallgatók – miután megszerezték az elméleti
alapokat – több mint 2 hónapon keresztül alakították, formálták
a kijelölt területeket, s ültettek különböző növényeket. A kitűnő
szakember, oktató, Dr. Valent Ferenc közreműködésével nemcsak a közterületek állapota változott pozitívan a 28 helyszínen,
hanem az emberek gondolkodása és hozzáállása is, hiszen ennek hatására saját környezetük rendben tartását még fontosabbnak tartják. A polgármester, Horváth Tibor és munkatársai
hozzájárulásával a szorgalmas hallgatók zavartalanul tudták
szépíteni Sármelléket. A képzést 22 fő végezte el eredményesen.
A szervezés, oktatás sikerének köszönhetően és a nagy érdeklődésre való tekintettel június 8-án ismét elindult 18 fővel a
Betanított parkgondozó képzés. A második csoport hallgatóitól
is hasonló szép eredményeket remélünk.
Mindeközben júliusban a Tanulási Központ – a Kránicz Autósiskola és Sármellék Község Önkormányzatának partnersége által – KRESZ tanfolyamnak és Elsősegély tanfolyamnak biztosít
helyszínt, amin 20 fő vesz részt.
Kollerné Sólyom Anikó
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Sármellék Község Önkormányzata napközis tábort hirdet. A tábor
a fenti időpontban két pedagógus Hontváriné Lasics Henrietta és
Tamásné Zsuppányi Andrea vezetésével fog zajlani.
A pedagógusok az alábbi témákat jelölték meg a gyermekek tartalmas időtöltésére:

A programok mozgásos játékok, drámajátékok, kézműves
foglalkozások, keretében fognak megvalósulni. Amennyiben
gyermeke kedvet kapott a programokhoz, még lehet jelentkezni, keressen bennünket a +36 30 384 1041-es telefonszámon!
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