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Must és Murcifesztivál
Kedves Lakosok! Szeptember utolsó hétvégéjén
rendezik meg hagyományos Falunappal egybekötött szüreti felvonulásunkat, amely az idei
évben Must és Murcifesztivál néven vár minden kedves érdeklődőt. A kora délután kezdődő
felvonuláson a szokásos hangulatban, ám egy
új útvonalon, jelmezekben és tánccal járja be az
ünnepi menet a falut. A rendezvényhelyszínen
ismert előadók, helyi és környékbeli művészeti
csoportok szórakoztatják a közönséget. Ismét népi
játékok és ugrálóvár várja a fiatalokat, illetve számos kísérőprogram a felnőtteket. Ezen felül újra
megrendezzük az Ízkavaró főzőversenyt, a nap
zárásaként pedig szüreti bállal várunk minden mulatni vágyót.
Tehát ne feledjék:

SZEPTEMBER 26. MUST és MURCIFESZTIVÁL!
(A részletes programot a Kereplő szeptemberi
számában olvashatják majd!)

Hűsítő olvasmányok
kánikula esetére!
Ha csak egy könnyed nyári olvasmányra vágyik, vagy
nem tud aludni a tikkasztó nyárestéken, keressen felüdülést a sármelléki könyvtárban!
Nyomozás Agatha Christie-vel, nevetés Rejtővel, ismerkedés a digitális fotózás rejtelmeivel, avagy hirtelen
szembesülés a nyári kötelező olvasmány hiányával?

Térjen be a könyvtárba hétköznapokon
14:00 és 17:00 között!
Információ könyvekről, egyéb szolgáltatásokról:

sarmellekkonyvtar@gmail.com

A gyermekeknek
is kell szabadság!
Tombol a nyár, itt a feltöltődés ideje! A szakemberek szerint
nagyon fontos, hogy a nyári időszak alatt az intézményes
nevelésben részt vevő gyermekek életéből ne hiányozzon a
családi együttlét. Tapasztaljuk, hogy vannak csöppségek, akik
naponta 8-10 órát töltenek az óvodában, ezért különösen
fontos, hogy legalább nyáron jusson rájuk kellő figyelem, minél több időt legyenek otthon a szüleikkel. A kisgyermekek
idegrendszerének is fontos az az idő, amikor nem kell időre
felkelniük, a szabályoknak megfelelniük, amikor szabadabban lehetnek.
Az óvoda háromhetes nyári zárása nemcsak erre jó alkalom,
hanem ezt az időszakot a felújítási munkálatokra, az óvodapedagógusok szabadságolására is felhasználjuk.
A zárt kapuk mögött már elkezdődtek a munkálatok.
A Tappancs csoportban Lágler László asztalos mesternek
Folytatás a 2. oldalon
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A gyermekeknek is kell szabadság!
Folytatás a 1. oldalról
köszönhetően esztétikus galériával növeltük a játszóteret. Finanszírozását a
rendezvényekből befolyt összegből fedeztük. Ezúton is köszönjük a szülői támogatást.
A „Zöld óvoda” cím büszke viselőjeként,
udvarunk szépítésében az újra hasznosítást tartottuk szem előtt, ezért autógumik, fémhordók kaptak új külsőt és
formát. A nyári szünet után érkező kispajtásokat béka, kukac, katicabogár,

gombácskák, hordó család fogadja
majd. A gyűjtőmunkálatokban, festésben Pálfi András és Bakosné Boncföldi
Bernadett (Betti néni), a virágosításban, a növények szakszerű ápolásában,
Dr. Valent Ferenc szakember, oktató
irányításával a betanított parkgondozó
felnőttoktatásban részt vevő „diákok”
nyújtottak segítséget.
A gyermekek nevében is szeretnénk
köszönetet mondani nekik, hiszen augusztus 24-től szebb, esztétikusabb környezetbe fogadhatjuk óvodánk apróságait. 			
Józsa Katalin

Csernátonban táboroztak
A tavalyi kezdeményezést folytatván – amelynek keretein
belül erdélyi testvértelepülésünkről, Csernátonból fogadott
településünk táborozókat – nagy útra vállalkoztak diákjaink,
illetve kísérőik, hiszen Erdélybe utaztak, ahol egy hetes tábor
keretein belül ismerkedhettek a helyi sajátosságokkal. Június
végi, július eleji táborozáson a gyermekek újra találkozhattak a tavaly nyári „Le a cipővel” tábor alkalmával megismert
barátaikkal, valamint felfedezhették Csernáton és a környék
nevezetességeit, értékeit. Természetesen az utazás sem telt
eseménytelenül, hiszen egy estés szállás beiktatása mellett
olyan nevezetes helyeken járhattak a tanulók, mint Déva
vára, Arad, Korond, vagy éppen a sóbányájáról híres Parajd.
Nem titkolt szándék, hogy az élménydús hétről visszatért
fiatalok nyári tábora legyen az újabb kapocs az testvértelepülésünkkel fennálló kapcsolatban, valamint új kezdeményezések alapját is képezze majd.
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Napközis tábor
A Sármelléki Gyermek- és Ifjúsági Tábort augusztus első hetében a helyi általános iskolások népesítették be. A gyermekek
tartalmas programját Hontváriné Lasics Henrietta és Tamásné
Zsuppányi Andrea vezette le. A pedagógusok a foglalkozásokat
a hét 5 napján 5 különböző téma köré csoportosították.
Hétfőn a négy ősi elem (föld, víz, tűz, levegő) volt a központban. Különböző kísérletek zajlottak, s interaktív játékok keretein belül bővítették ismereteiket a gyermekek.
Kedden a „baglyoké„ volt a főszerep. Délelőtt baglyos telefontokok készültek filc anyagból. A kreatív foglalkozást követően
táncórával frissítette fel a csoportot Pál Adrienn. Ebéd után
a saját „Bagoly lapbook-on” dolgoztak, s eközben az állat
fejlődését, életfeltételeit, fajtáit ismertették velük a pedagógusok. Pihenésképpen drámajátékkal és origami játékkal
töltötték az időt.
Szerdán a mesék birodalmába „utazhattak” a résztvevők
képzeletük és a kreatív játékok segítségével. Ujjbábokat
készítettek, s azok felhasználásával jelenítettek meg egyegy meserészletet. Délután ügyességi játékok s a Hétpróba
vetélkedő során mérhették össze a csapatok a tudásukat.
Belebújtak Hamupipőke bőrébe, amint kiválogatja a lencséből
a rizsszemeket, míg mások Csizmás Kandúrként kalapban és
gumicsizmában versenyeztek egymással.
Csütörtök az „újrahasznosítás” napja volt. Dísztárgyként Mignon figurák születtek, majd tejes dobozból funkcionális tárgyat, pénztárcát készítettek. Ebéd előtt táncpróba volt Pál Adrienn vezetésével. A délutáni munka eredménye pet palackból
ügyességi játék, s teknősbéka báb lett.

Pénteken az Indián napon az indián kultúrával és szokásokkal
ismerkedtek meg a gyermekek. Fejdíszt, s bőrcsíkokból 4 fonatos karkötőt készítettek. Délután a tábor zárásaként a szülőket
egy műsor fogadta: esőbottal, kifestett arccal indiánnak beöltözve adták elő a betanult koreográfiát. Ezzel a tánccal búcsúztak el az általános iskolások az idei nyáron a Sármelléki
Gyermek- és Ifjúsági Tábortól, mely jövő nyáron ismét szeretettel várja az érdeklődő diákokat, felnőtteket, családokat,
csoportokat egyaránt.
Kollerné Sólyom Anikó
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Sportegyesületi hírek
Az utóbbi évek legnagyobb fejlesztése zajlik a Sármelléki
Sportegyesület háza táján, hiszen egy tavaly elnyert pályázat,
valamint az önkormányzat jelentős segítségével elindult a
sportpálya öntözőrendszerének kialakítása. A beruházás
kisebb csúszással ugyan, de a tervezett ütemben halad,
egyedül a vízhiány okozott fejtörést a kivitelezőknek. Szerencsére ez a probléma a napokban megoldódott, így egy nyomáspróbát követően a hónap végére elkészül a végleges
vetés. Természetesen a felszín megerősödésére várni kell,
így a csapat a hazai mérkőzéseit az alsópáhoki sportpályán
játssza majd (a sorsolást lent megtalálják). Az új felszín kialakulása után elhelyezésre kerülnek az új FIFA szabvány
labdarúgó kapuk is, amelyek beszerzése már megtörtént.
Ugyancsak használatba vehette klubunk a pályázatból nyert
fűnyíró traktor és fűkaszát is, amellyel a sporttelep karbantartása válik könnyebbé. Tároló raktárt épített az egyesü-

Sorsolás 2015/2016
Őszi szezon
2015. 08. 16. 17:30 Sármellék FC – Rezi
U19: 15:30
helyszín: Alsópáhok
2015. 08. 23. 17:30 Zalaszentmihály – Sármellék FC
U19: 15:30
2015. 08. 30. 17:30 Sármellék FC – Várvölgy
U19: 15:30
helyszín: Alsópáhok
2015. 09. 06. 16:30 Sármellék FC – Zalaszentgyörgy
U19: 14:30
helyszín:
2015. 09. 13. 16:30 Sármellék FC – Böde
U19: 14:30
helyszín: Alsópáhok
2015. 09. 20. 15:30 Sármellék FC – Police
U19: 13:30
helyszín:
2015. 09. 26. 15:30 Alsópáhok – Sármellék FC
U19: 13:30
2015. 10. 04. 15:00 Sármellék FC – Gyenesdiás
U19: 13:00
helyszín:
2015. 10. 11. 15:00 Cserszegtomaj – Sármellék FC
U19: 13:00
2015. 10. 18. 14:00 Sármellék FC – Türje
U19: 12:00
helyszín: Alsópáhok
2015. 10. 25. 14:00 Nagykapornak – Sármellék FC
U19: 12:00
2015. 11. 01. 13:30 Sármellék FC – Zalaszentiván
U19: 11:30
helyszín: Alsópáhok
2015. 11. 07. 13:30 Keszthely – Sármellék FC
U19: 11:30
2015. 11. 15. 13:00 Sármellék FC – Zalaapáti
U19: 11:00
helyszín: Alsópáhok
2015. 11. 22. 13:00 Páterdomb – Sármellék FC
U19: 11:00
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let, főként önerőből, és az önkormányzat segítségével. Az
íjász szakosztály továbbra is működik, a volt lőtéren közösségi tér kialakítását végzik, és további eszközök beszerzését
tervezik. A labdarúgó szakosztály csapata az idén visszakerült
a megyei II. osztályba, ahol egy nagyon fiatal U19-es utánpótlás csapattal, és a felnőtt gárdával vág neki a 2015/2016os pontvadászatnak. Tavasszal remélhetőleg egy megújult
környezetben, újult erővel fogadhatja a csapat ellenfeleit,
valamint láthatja vendégül szurkolóit. Kérjük, amennyiben
lehetőségük van rá, támogassák a csapatot, szurkoljanak
nekik a nehéznek ígérkező szezonban.

Ani Pedikûr
ESZTÉTIKAI PEDIKŰR
- bőrkeményedés eltávolítása
- körmök formázása, tisztítása

GYÓGYPEDIKŰR

- problémás lábak kezelése
(túlzott szarusodás, tyúkszem, benőtt köröm stb.)
- TARTÓS LAKKOZÁS (géllakk)
- JAPÁN MANIKŰR (méhviaszos körömerősítés)
- PARAFFINOS KEZELÉS
(Az igénybevett, száraz bőr ápolására
- kézen és lábon egyaránt)

NÉMETH LÁSZLÓNÉ
Sármellék Szitaközi utca 11.
TEL: 06-20/211-4648
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Felelős kiadó:
Sármelléki Óvoda Általános
Művelődési Központ
Szerkesztőség:
ÁMK Sármellék, Zala u. 1.
Telefon: 83/355-011 • Fax.: 83/355-011
Szerkesztő: Szabó Csaba • E-mail: szabocsaba86@gmail.com
Tördelés, nyomtatás:
RENZOL Dekor Reklámstúdió • Zalaszentgrót, Megyei út 2.
Telefon: +36 30 2268 273
E-mail: info@renzoldekor.hu • www.renzoldekor.hu

