XVII. évfolyam 9. szám - 2015. szeptember
Idei Szüreti Mulatságunk a Tüskevár Néptánc Együttes fellépésével indul a Pékségnél 14 órai kezdettel. Ide várjuk a felvonuló
lakosságot. Kérjük, hogy aki teheti beöltözve érkezzen! A néptáncosok műsora és a Kisbíró köszöntője után indul a zenés-

www.sarmellek.hu
énekes, gyalogos felvonulás a Piros 7-es Presszóhoz, ahol a
néptánc csoport ismét tánccal köszönti az ott összegyűlteket.
A menet onnan az iskolához vonul tovább. Mindhárom helyszínen bor és pogácsa várja a felvonulókat!
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Szakmai nap a Tanulási Központban
A Sármelléki Tanulási Központban szeptemberben megrendezésre került egy Szakmai
nap. A nap központi témája volt
a „Leghátrányosabb helyzetű
csoportok munkaerő-piaci esélyeinek növelése érdekében
motiváló képzések és támogató szolgáltatások”.
A rendezvényen részt vettek
Horváth Tibor mellett a szomszéd települések polgármesterei, a Türr István
Képző és Kutató Intézet felnőttképzési
szakemberei és helyi intézményvezetők.

A Sármelléken megvalósult Betanított
parkgondozó képzések tapasztalatairól
tartott előadást Dr. Valent Ferenc, a képzések oktatója, szakmai vezetője. Hasz-

Szabó Csaba elbúcsúzott

A Sármelléki Óvoda Általános Művelődési Központ dolgozói elbúcsúztatták Szabó Csaba művelődésszervezőt, aki
szeptembertől egy másik településen kezd „új életet”. A búcsúztatón Horváth Tibor polgármester és Józsa Katalin ÁMK
igazgató köszönte meg az elmúlt években a településen és a
sportegyesületnél végzett munkáját, majd az intézmény dolgozói együtt kívántak neki sok szerencsét az elkövetkezőkhöz.
Ezután került sor a búcsúajándékok átadására, majd az óvoda dolgozói vendégelték meg a társaságot a jó hangulatú
búcsúztatón.
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nos vita bontakozott ki arról,
hogy miként lehetne megoldásokat találni a probléma
enyhítésére, hiszen a leghátrányosabb helyzetű csoportokkal ezután is foglalkoznunk
kell.
A Sármelléki Tanulási Központ
továbbra is nyitva áll minden
érdeklődőnek, segítő szándékú embernek, önkormányzatoknak, civil
szervezeteknek, akik ez ügyben szeretnének tenni.
Kollerné Sólyom Anikó

Benedek Elek
meseolvasó délelőtt

Idei évben is megrendezésre kerül a Benedek Elek meseolvasó délelőtt szeptember 30-án a sármelléki könyvtárban.
A délelőtt során az ovisok is ellátogatnak az intézménybe,
ahol a nagyobb gyerekek, és a vállalkozó kedvű felnőttek
olvasnak meséket a kicsiknek. Kérjük azon szülőket, akik csatlakoznának a felolvasáshoz, részvételi szándékukat jelezzék a
könyvtárban, vagy az SHIP irodában!
A rendezvényhez kapcsolódóan rajzpályázatot hirdetünk
„Kedvenc mesém” címmel. A rajzokkal kapcsolatban mindössze annyi a megkötés, hogy témája meséhez kapcsolódjon,
A4-es rajzlap méretű legyen és el legyen látva névvel és az
osztály/óvódás csoport megjelölésével. Beküldési határidő
2015. szeptember 21. A rajzokat az ÁMK aulájában kiállítjuk.
A helyezésekről szavazás dönt, a legtöbb szavazatot kapott
mesés pályaművek készítői jutalomban részesülnek.

Iskolai Hulladékgyűjtés
Felhívjuk lakosaink figyelmét, hogy szeptember 28. és
október 2. között szelektív hulladékgyűjtést tartunk! A
PET palack, a papír és a fémhulladékokat ezen a héten
lehet leadni az iskolánál és a Ship irodánál!

Mammográfiás szűrés
A Védőnői Szolgálat értesíti az érintett hölgyeket arról, hogy
ez évben a mammográfiás szűrésre október hónapban kerül
sor. Az érintettek szűrésre jutását a helyi Önkormányzat
buszok indításával kívánja segíteni. Várhatóan reggel 8 óra
körül és délben fognak indulni, de ez a jelentkezők számának
is függvénye lesz. Pontos időpontról érdeklődjenek védőnőjüktől! Törődjön egészségével! Vegyen részt a szűrésen Ön
is! 				
Védőnői Szolgálat

KEREPLÕ

A magunk örömére…
Kirándulást szerveztünk. Klubunk életében hagyomány, hogy
hazánk egy-egy ismert helyét felkeressük. Néhány év kihagyás után a hétvégén Majkra látogattunk. Közép-Európában
egyedülálló műemlék-együttest a Kamalduli néma barátok kolostorát néztük meg. Barokk stílusú, de a rend szigorú reguláit
idéző, zárt alaprajzú épületegyüttes. Gyönyörű parkjának építészeti szépségének mi is csodálói lehettünk.
A kamalduliakról azt kell tudni, hogy a bencésekből váltak
ki, szigorú regulákat követtek. Cellaházakban egy-egy szerzetes élt, aki naponta előírt kötelező imákat ugyan hangosan
mondatta el, de a nap többi részében tartózkodni kellett a
beszédtől. Egymással kizárólag szentmiséken és a közös étkezésen találkozhattak. Beszélni évente két alkalommal 3-3 napig lehetett. Küldetésük: imádkozzanak mindenkiért a világon,
azokért is akik nem fordultak Istenhez. Bementünk Oroszlányba is, ahol megnéztük azokat a házakat, melyek a felújítás során az oldalukra festett speciális faliképekkel hívják fel a
látogatók figyelmét. A Herendi Porcelán manufaktúra bemutatta nekünk a porcelán készítésének útját – az öntéstől a festésen át a késztermékig. Múzeumában képet kaptunk abból az
értékből, amit az ott dolgozók hoznak létre. Elegáns kávéházukban pedig herendi csészékből elfogyasztott kávé íze is fi-

nomabb volt. (Szerencsére egy sem esett áldozatul, mert ára
a szettnek 11 ezer Ft.) Jártunk Magyarpolányban. Mihály atya
várt bennünket. Bemutatta a falut, ahol Európai védelem alatt
álló házakban is gyönyörködhettünk. Ismertetőt adott a templomról, a mellette álló Kálváriáról. Feljött velünk a 153 lépcső
fölé épült Kápolnához. Közben megpihentünk az 5 stáció mellett, amely a fájdalmas rózsafüzér öt titkát jeleníti meg.
Fáradtan, de élményben gazdag nap után betértünk az „Énanyósom” vendéglőbe Alsópáhokon (leánykori nevén Hűvösi
csárda). Tóth Endre mesterszakács fogadott és köszöntött minket. A finom vacsora elfogyasztása után, sok új ismerettel, lélekben megújulva, hitben megerősödve tértünk haza, amihez
az Önkormányzat támogatása is hozzájárult.
Ferge Józsefné a Nőklub vezetője

Óriástakaró

Mi történik akkor, ha egy kreatív ötletgazda összefog egy csapat horgolni szerető és nemes célért tenni akaró embert? Az eredmény: Magyarország legnagyobb kézzel készített egybefüggő
takarója!
Falunkból Antalné Szabó Anna is részt
vett ennek a megvalósításában egyetlen Zala megyeiként. Először 2014-ben
készült el az Óriástakaró. Az akkori országos rekord után idén újból összeállt a
csapat. A hozzájuk való csatlakozás feltétele 1 db 50 cm x 50 cm-es „nagyikocka”
– horgolt terítő készítése. Csoportok,
nyugdíjasklubok szerveződtek össze a
cél érdekében, idősek – fiatalok egyaránt kedvet kaptak a közös munkához
az ország különböző pontjain. Onkoló-

giai klub tagok ültek össze horgolni. Az
egész országból, ezenkívül Szlovéniából,
Romániából, sőt Angliából és az USA-ból
is érkeztek darabok. Így állhatott össze
augusztus 29-én Csákberényben az idei
Óriástakaró. Az eredmény pedig 9504
darabból összeállított 2376 négyzetméternyi takaró 2 tonna fonálból, több
mint 1000 ember közreműködésével.
Az egész kitalálója Mátyásné Csobán

Álláskeresés másképpen
A munkahelykeresés szempontjából nagy előnyt jelent, ha
van valaki, aki ebben segít. Ilyen cég a Trenkwalder, ami Közép
és Kelet – Európa vezető munkaerő-kölcsönzője. Nemzetközi hálózatának köszönhetően kiépített kapcsolata van
munkaadókkal és álláskeresőkkel egyaránt.
E cég képviselői voltak vendégei szeptember elején a Sármelléki Tanulási Központnak a Türr István Képző és Kutató Intézet
által, és segítettek a Betanított parkgondozó képzés hallgatóinak abban, hogy hogyan lehet hatékonyan állást keresni.

Erika elmondása szerint a cél a közös
munka az örömszerzés és a jótékonyság!
Figyelemreméltó kezdeményezés ez,
amikor nem kell szerencsétlenségnek,
vagy tragédiának történnie ahhoz, hogy
sok ember összefogjon egy közös cél
érdekében. Az óriástakaró összeállása
után azt szétbontják kis darabokra és nevelőintézetek lakóinak, rászoruló gyerekeknek osztják szét!

Tájékoztatták őket a dunántúli munkaerő-piaci lehetőségekről,
regisztrálták őket, hogy a későbbiekben is tudjanak segíteni.
Próba álláskereső tesztet írhattak, ill. egy próba állásinterjún
vehettek részt. A szakemberek a képzés hallgatóinak konkrét
állásokat is tudtak ajánlani. A Sármelléki Tanulási Központ a
Trenkwalderrel való együttműködés keretében a jövőben
tervezi, hogy a helyi és környékbeli érdeklődők részére találkozókat szerveznek, ami hatékonyabbá teszik az álláskeresést, s hozzásegíteni az álláskereső, munkanélküli embereket
ahhoz, hogy a betöltetlen munkahelyeket megtalálják.
Alkalom adtán szeretettel várjuk az érdeklődőket a Sármelléki
Tanulási Központban!
Kollerné Sólyom Anikó
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