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Szüreti Mulatság Must és Murci Fesztivál
Ebben az évben szeptember 26-án került
megrendezésre hagyományos szüreti
mulatságunk, mely idén a Must és Murci
Fesztivál nevet kapta. A szervezők már
napokkal korábban árgus szemekkel figyelték az időjósok előrejelzéseit, mivel
nem ígértek vénasszonyok nyarát a hétvégére. Borús reggelre, csepegő esőre
ébredtünk, és mivel a jóslatok nem voltak kedvezőek, a hagyományos felvonulás sajnos elmaradt. Kárpótlásul – és
kicsit a meteorológusok legendásan jó
hírét rombolva – a nap további részében egy csepp csapadék sem zavarta a
mulatságon megjelent szép számú érdeklődőt.
Az iskola udvarán kezdődött el a hivatalos program. Mire az első vendégek
megérkeztek, addigra az üstökben már
javában készültek a válogatott finomságok. A 13 csapat mely harcba szállt a
„Polgármesterek és Mesterségek” főzőversenyben eddigre túl volt a hagy-

maszelés nehézségein, és adagolta a
titkos hozzávalókat az egyedi receptek
szerint. A Tüskevár Néptánc Együttes
táncosai hamar megteremtették a jó
alaphangulatot lendületes táncaikkal és

a táncházzal, melybe sokan becsatlakoztak.
A Kisbíró évértékelőjében kitért a Sármelléken az elmúlt esztendőben történt fontos eseményekre, majd Horváth
Tibor Polgármester méltatta az idei szőlőtermést, és reményét fejezte ki, hogy
a jövő évi mulatságon mindenki megelégedésére kóstolhatjuk meg a hegy levét.
Ezután került sor az iskolások
és az óvódások műsorára.
A gyerekek igazán kitettek
magukért mindenki arcára
mosolyt csaltak szórakoztató
előadásaikkal.
Az este során a mentőkre
szerencsére csak egy bemutató erejéig volt szükség. Látványosan
szemléltették a sürgősségi ellátás menetét. A bemutató után a sztárvendégeké
lett a főszerep. A Magic of Music fiatal
csapata után a Kopár Band emlékezetes

Köszönetnyilvánítás

Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik
a szeptember 26-án megrendezett Szüreti Mulatság, Must
és Murci Fesztivál szervezési és rendezési munkálataiban
közreműködtek. Köszönet illeti településünk civil szervezetei,

zenés műsora következett. Mindeközben a szakértő zsűri is végezte hálás
feladatát, értékelte a főzőversenyen készült jobbnál jobb étkeket. A mulatság
résztvevői nem várták meg a végeredményt megkóstolták a csapatok főztjét,
és az iskola udvarát betöltötték a finom
illatok. A Rezi Dance ifjú táncosainak
látványos műsora után került sor az
eredményhirdetésre. Az első helyezett
a Gyöngyösmenti Vadásztársaság csapata lett. Második helyen a Sármellék
Polgármester csapata végzett, míg a
harmadik helyezettnek járó oklevelet a
Kormányőr Team csapata szerezte meg.
Az eredményhirdetés után lépett színpadra a közkedvelt Sógorok együttes,
melynek műsorára néhányan már táncra perdültek.
Némi technikai szünetet követően, az
egész napi hangosítás után színpadra
lépett a Chili zenekar, és folytatódott a
mulatság hajnalig…

az Óvoda, a Művelődési Központ, az Iskola, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat, az Idősek Otthona dolgozói, a hivatal
dolgozói valamint az önkéntes segítők által elvégzett áldozatos munkát. Nem utolsósorban jár a köszönet Sármellék
lakóinak, akik szép számban látogattak el a rendezvényre. Bízom benne, hogy jövőre hasonló összefogás mellett rendezhetjük meg e jeles eseményt. Horváth Tibor polgármester
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„Édes ősz jött” Őszi hagyományok,
ünnepkörök az óvoda életében
Az idei szeptember is gazdag programokat, elfoglaltságokat, élményeket
adott a mindennapok nyugalmában.
A hagyományos család- óvoda kapcsolatteremtő, egymással ismerkedős délutánunkat 14-én tartottuk az ovi
udvarán „Szőlő érik, must csorog”
címmel. A szabadban zajlott, izgalmas
események újdonsága volt Bakos Sanyi
bácsi szőlőprése, ilyet már régen látott a
manósereg, talán még sosem. Sajnos az
igazi szüret „való világa” már letünőben
van, de mi azon vagyunk hogy ne elfeldett
tevékenység legyen hanem igazi” férfias
„munka, mely hűen idézi egy múló világ
értékeit. A szakavatott mester munkája
nyomán látványosan csurgott a szőlőlé.
Hát persze, hogy maga volt a csoda. Közben más érdekes események is zajlottak,
mint a sportos vetélkedők, Jutka néni és
Kata néni irányításával, kézműves foglalkozás Magdi néni vezetésével. Eközben
arcfestéssel tartotta izgalomba a gyerekeket az ügyes kezü Kati és Éva néni,
rájuk pingálva kedvenc motívumaikat.
De ez még semmi, fokozták a kíváncsi
tekinteteket a sütimesterek „Viol néni,
Bebe néni, és Bakosné Gizi néni, aki régi
segítője óvodai életünknek. Az ügyes
kezek által alkotott finomságokat, jó
étvággyal fogyasztottuk el. A nap végén,
mindeki szívében tele élményekkel térhetett haza otthonába.
Még ebben a hónapban második alkalommal tartottuk meg a „Nemzetközi
Hulladék gyűjtő” napot, mert minden lehetőséget igyekszünk kihasználni, hogy

gyermekeink is érezzék fontosságát,
szükségességét a környezettudatos életformának. Úgy gondoljuk életbevágóan fontos megérteni a gyerekeknek, így általuk szüleiknek is, hogy a
környezetszennyezés növényre, állatra,
emberre mennyire veszélyes. Kértük,

hogy erre a napra hozzanak otthonról
különböző háztartási hulladékot: papír,
fém, műanyag. Mindhárom csoportot Éva néni közös játékba hívta, ahol
elsőként zenével hangolódtak a „Zümi a
szorgalmas méhecske” című interakaktív mesére. Eközben az udvaron „kukamanók rendetlenkedtek”, mindenféle
szemetet szórtak szét. Persze a gyerekek
nagyon meglepődtek, mikor meglátták a
felfordulást. A szelektív hulladék gyűjtést
gyakorolva, újrahasznosítható szemetes zsákokba rendszerezték a feleslegessé vált tárgyakat. A következő napon
mindhárom csoport megalkotta a zsákok
tartalmából Wollyt, a rendszerető, Föld
megmentő robotot. Kiállítással zártuk a
programot.

Kereplõben megjelenõ
hirdetések díjai:

Az idei „Must és murci fesztiválon” nagyés középső csoportosaink járták a táncot
a falu lakosságának örömére. Jutalmunk
vastaps volt, aminek nagyon örültünk.
Táncos lábu csapatunk 28-án az Idősek
Otthonába vittek jókedvet, vidámságot.
Szeptember 30-án „A népmese napján”, részt vettük az ÁMK által
meghírdetett Benedek Elek meseolvasó napon és rajz- pályázaton. A gyerekek és az óvó néni
mesemondását a Keszthely TV
is felvette, ezáltal nagyobb nyilvánosságot kapva e szép hagyomány.
Október 1-jén óvodánk mindhárom csoportja élvezhette a
„Zene Világnap” alkalmából megtartott foglalkozást. Különböző népek zenéjével, hangszerekkel, és
azok hangjával ismerkedhettek a gyerekek Jutka néni vezetésével. A rögtönzött
ritmuszenekar dobbal, triangulummal,
cintányérral, stb… kísérte a mondókát,
dalokat. A programot táncházzal zártuk.
Lassan készülük az október 12-étől 16áig tartó hagyományos „Tök ügyes” hetünkre, mely szintén gazdag, tartalmas
eseményeket ígér gyermekeinknek. A
hét folyamán terezünk egy töklámpáslampionos felvonulást , melynek pontos
idejéről és helyéről időben tájékoztatjuk
az érdeklődőket. Igazodva Pedagógiai
Programunkhoz, mely komplex módon
veszi figyelembe a pedagógiai folyamat
minden lényeges elemét.
Zöld Éva és Józsa Katalin
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Felelős kiadó:
Sármelléki Óvoda Általános Művelődési Központ

• teljes oldal:
• fél oldal:
• negyed oldal:
• apróhirdetés:
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8 000 Ft
4 000 Ft
2 000 Ft
1 000 Ft

Szerkesztőség:
ÁMK Sármellék, Zala u. 1.
Telefon: 83/355-011 • Fax.: 83/355-011
E-mail: sarmellekiamk@gmail.com
Tördelés, nyomtatás:
RENZOL Dekor Reklámstúdió • Zalaszentgrót, Megyei út 2.
Telefon: +36 30 2268 273 • E-mail: info@renzoldekor.hu

Síelés az
osztrák Alpokban
Iskolánk a Bambino Tours-szal közösen
SÍTÁBORT szervez, melynek részletei
az alábbiakban olvasható:
Időpont:
2016. február 18-19-20-21 (csütörtöktől vasárnapig)

Gólyahír

Köszöntjük településünk
legifjabb lakóit!
Kárpáti Boglárka
2015. 09.10.

Sipőcz Mira
2015. 09.16.

Sármellék, Dózsa Gy. u. 305.

Sármellék, Zala utca 11.

Benedek Elek
meseolvasó délelőtt
Részvételi lehetőség: gyermekek, szülők, iskolánk volt
tanulói is jelentkezhetnek! Kísérőpedagógusokat biztosítunk!
Ár: 185 EUR (gyerek)
220 EUR (felnőtt)
Ár tartalmazza:
• utazás busszal
• szállás 3 éjszakára, 2-3-4 fős szobákban
egy hangulatos alpesi panzióban
• félpanziós ellátás: svédasztalos reggeli,
kétfogásos vacsora (leves, főétel)
• 4 napos síbérlet
• síoktatás
• sífelszerelés(sícipő,léc, bot)
Külön fizetendő: BBP biztosítás
A panzió Ausztriában, Trahütten falucskában található. Alpesi hangulata magával ragadja az ide érkező látogatókat. A sípálya 10 km-re található a szállástól.
Weinebene sokak kedvelt síközpontja, ahol a kezdő és a
haladó síelők is egyaránt megtalálják a számukra kedvelt
pályákat.

Benedek Elek, a nagy mesemondó születésnapján, szeptember 30-án meseolvasó délelőttnek adott otthont a sármelléki
könyvtár az Iskola és az ÁMK szervezésében. A rendezvényre
az óvódások is ellátogattak, és az iskolásokkal együtt hallgatták meg a kicsik és nagyok, tanárok és óvónők felolvasását.
A programot az ovisok árnyjátéka is színesítette. Köszönjük
a felolvasóknak a szép meséket, és a pedagógusok szervező

Jó síelést kíván a Bambino Tours csapata!
Bambino Tours BT.
A program minimum 30 fő jelentkezése esetén tud
megvalósulni.
Jelentkezni lehet a mellékelt jelentkezési lap visszaküldésével 2015. október 16-ig!
A résztvevők számára külön tájékoztatót is tartunk!
Dufkáné Vincze Mária igazgató
Feiler Zsuzsanna igazgatóhelyettes
Marancsics Imre testnevelő

munkáját! Kedvenc mesém címmel rajzpályázat is része volt
az eseménynek. A beérkezett 39 pályamű az ÁMK aulájában
megtekinthető. A közönségdíjakról szavazás dönt. Várunk
mindenkit, tekintse meg a rajzokat és adja le kedvencére
szavazatát! A Keszthelyi Televízió által a délelőttről készített
összeállítás a TV honlapján megtalálható-megtekinthető.
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FELHÍVÁS
Sármellék Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások
Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján kiírta:
- a 2016. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatot felsőoktatási hallgatók számára
a 2015/2016. tanév második és a 2016/2017. tanév első
félévére vonatkozóan (A. típusú)
illetve
- a 2016. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni
kívánó fiatalok számára (B típusú)
A pályázati felhívás a www.sarmellek.hu települési honlapon és a Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal (8391
Sármellék, Dózsa György u. 324.) hirdetőtábláján megtalálható. Személyesen is lehet érdeklődni a hivatalban Kaszab
Mónikánál.

Fitnesz központ

– Sármellék Egészségház
„Egészségesnek lenni jó, mégis sokszor csak akkor
gondolunk az egészségünkre, amikor már a hiányát
észleljük.” A mozgásszervi megbetegedések között a
három leggyakoribb kórkép az ízületi porckopás, a derékfájás és a csontritkulás, amelyek a rendszeres mozgással
visszaszoríthatóak. Emellett a mozgás garantáltan a legjobb stressz oldó! Az Egészségház kínálatában mindenki
megtalálhatja az igényeinek lehetőségeinek és vérmérsékletének legmegfelelőbb mozgásformát.
Törődjön egészségével, járjon a Falusi Fitneszbe!

Közérdekű közlemény
az egységes címkezelés biztosítása
érdekében történő, a lakosságot
érintő utcanév és címváltozásokról

Tisztelt Lakosság!
A központi címregiszter létrehozásával összefüggő, valamint egyes igazgatási tárgyú törvények módosításáról
szóló 2014. évi XCIII. törvény célja az egységes címképzés és címkezelés törvényi kereteinek megteremtése.
A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló
345/2014. (XII.23.) Korm. rendelet meghatározza azon
ingatlanok körét, amelyeknek címmel kell rendelkezniük, másrészt meghatározza a címképzés folyamatát, valamint a már bejegyzett cím módosításának és
törlésének szabályait.
Fenti jogszabályok értelmében megkezdődött a lakosságot is érintő közterületnév, házszám, illetve címhelyek
felülvizsgálata, azok helyszíni felmérése és a címkezelési
eljárások előkészítése.
Az Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal munkatársai
megkezdték a település közigazgatási területén az utcák
helyszíni bejárását. A bejárás során megállapításra fog
kerülni a házszámok helyes sorrendje.
Amennyiben szükséges a házszám megváltoztatása, arról az érintett ingatlan tulajdonosát értesíti a hivatal.
Kérem a sármelléki lakosok szíves türelmét és megértését!
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