XVIII. évfolyam 5. szám - 2016. május

www.sarmellek.hu

Bormaratoni Futóverseny Sármelléken
„Ők nem felejtették el, milyen nagyszerű érzés futni. Még emlékeznek rá, hogy a futás az első művészet, az ember ősi, ösztönös alkotói megnyilvánulása.”

2016. május 17-én településünk is csatlakozott a Bormaratoni Futóversenyhez.
A Távfutóversenyen 123 település vett
részt, összesen 2057 Km
távolságon, Sármellék e
távhoz 5,2 Km hosszan
járult hozzá.
Településünket Molnár
Vanda képviselte hosszabb
távon, aki Keszthelyről
Sármellékig futott összesen 11,2 kilométert. Köszönjük, hogy községünket
képviselte és kitartásával,
erejével remélhetőleg
sokaknak ad bátorítást,
hogy elszánják magukat
és fussanak, mert futni,
bár fárasztó, de a jutalom,
amire mindenki vágyik, az
egészség.
A kísérő futók településünkön a Községháza előtt
várták Vandát és a szervezők csapatát. Az óvoda
összes óvodása, dolgozója,

az iskola tanulói és dolgozói a hivatal és
az önkormányzati munkatársak, a település lakói mind kitettek magukért,

hiszen a kicsik kivételével kísérték a bormaraton csapatát
egészen Sármellék határáig.
A futás célja az egészség mellett, hogy elnyerjük a szervezők
első díját, melyet a lakosság
számához viszonyítva a kísérő
futók legnagyobb létszámával
lehetett elérni. A díj 1 millió
forint (kinti fitness gépekre,
település szépítésére tervezi
az önkormányzat), kiépített
elektromos töltőállomás és a
2017. évi Bormaratont nyitó
település rangjának megnyerése volt.
Köszönjük mindenkinek, aki
hozzájárult e napon, hogy településünk elnyerje az első helyezést és
kívánunk mindenkinek kitartást a folytatáshoz!
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Fenntarthatósági témahét
2016. április 18-22. között került
megrendezésre országunkban a Fenntarthatósági Témahét, melyhez iskolánk is csatlakozott. A témahét célja az
volt, hogy a diákok figyelmét felhívjuk
a fenntarthatóság fontosságára, hisz
kis odafigyeléssel ők is sokat tehetnek
a Föld védelméért. A rendezvény keretében országos és helyi versenyeken is
részt vehettek diákjaink:
• Alsósaink részt vettek az Ooops! és
a Pontvelem.hu szervezésében megrendezett országos rajzversenyen. Az
elkészült rajzokat iskolánkban is díjaztuk, diákjaink és pedagógusaink szavazata alapján Nagy-Fáró Dorottya harmadik, Varga Petra második és Potyondi
Ádám első helyezést ért el.
• Felsőseink csatlakoztak egy online,
országos tudásversenyhez is. A Fenntarthatósági Kupán iskolánkban 4 csapat
indult, s közülük a legjobb helyezést az
Öko Kamaszok érték el. A csapat tag-

jai Molnár Virág, Sass Valentina és
Dávid Ákos voltak.
• Szoborkészítő versenyt is hirdettünk diákjainknak, melyre újrahasznosított anyagokból készíthették
el diákjaink az ő „világmegmentő
szuperhősüket”. A szavazás alapján
a versenyt Németh Benedek alkotása nyerte.
• Osztályonként egy-egy tanórán
is foglalkoztunk a Fenntartható fejlődéssel, az újrahasznosítással. Az alsós
osztályok megismerkedtek a papír történetével, a szelektív hulladékgyűjtéssel,
az újrahasznosítás lehetőségeivel. A
felsős osztályok az ökológiai lábnyomról,
az élelmiszerfogyasztásról szerezhettek
új ismereteket, s kis kitekintő segítségével megismerkedtek különböző
országokban élő családok élelmiszerfogyasztásával és ökológiai lábnyomával.
• Igyekeztünk felhívni diákjaink figyelmét arra, hogy ők is tehetnek vala-

„Május, mosolygó, békák torkát megoldó”

mit a Földért. Megkértük őket, hogy ötleteiket írják rá egy jelképes „falevélre”,
s ragasszák rá azt a tanári ajtaja melletti
falon lévő fára. Az elkészült művet –
diákjaink mások számára is megfogadható jócselekedeteit –, bárki megtekintheti!
A témahét egyik fontos üzenete mindenki számára megfontolandó lehet:
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Óvodánkban a május hónap is tartalmasan telik,
mert ünnepek, előadások és sportos rendezvények színesítik mindennapjainkat. A hónap
elején nyílt nappal egybe kötve köszöntöttünk
az édesanyákat, nagymamákat. E jeles napon
anya és gyermek együtt élhette át a közös alkotás örömét. A délelőttöt dallal, verssel, zenés
mozgással, virággal és szívhez szóló köszöntővel
zártuk. Másnap ellátogattunk az Idősek Otthonába, ahol a nagycsoportos gyermekek könnyet
csalogató anyák napi műsorral kedveskedtek a
nagymamáknak, dédmamáknak. A jó hangulatot
fokozta a Gólyaláb hagyományőrző néptánccsoport előadása.
Május 13-án az általános iskola első osztályos tanulóival
közösen interaktív előadáson vehettünk részt Szendrey Marót

„A Földet nem őseinktől örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön!”

Tehetség kerestetik – avagy Csapjunk a lovak közé!
A Sármelléki Általános Iskola immáron hatodik alkalommal rendezte meg Tehetség kerestetik – komplex tanulmányi versenyét, melyen
hét iskola tanulói, összesen 56 diák
versenyzett. Jelen volt Zalakomár,
Zalavár, Zalaapáti, Zalacsány, Zalaszentgrót, Borsfa és Sármellék. A
verseny témája évről évre valamilyen állathoz kapcsolódik, így
az elmúlt években kiderült, hogy ki bölcsebb a bagolynál,
ki szorgalmasabba a méhecskénél, fürgébb a nyúlnál, ravaszabb a rókánál. Tavaly együtt kerestük meg, hol van a kutya elásva, az idei évben pedig a lovak közé csaptunk. A versenyre érkező csapatoknak minden évben az adott témában
különböző dolgokkal kell készülni a versenyre. Csapatzászlóval
érkeznek, majd bemutatnak egy saját költésű verset a téma
állat dicsőítésére, és el kell készíteniük előre egy olyan tárgyat,
amely megkönnyíti az adott állat munkáját, életét. A gyerekek
egyénileg és csapatban is megmérettetik magukat, hiszen a
felsorolt dolgokon kívül még egy egyéni feladatlap megírására
is sor kerül. Az értékelést három tagú zsűri végezte: Palágyiné
Szőnyi Judit a keszthelyi tankerület képviseletében, Józsa Katalin az ÁMK képviseletében, valamint Gergely János a zalaszent-

Május az óvodában

gróti tankerület képviseletében. A
verseny rendkívül színvonalas volt
és nagyon jó hangulatban telt.
A csapatok versenyében az alábbi
eredmény született:
I. helyezett: Sármelléki Általános Iskola csapata
II. helyezett: Deák Ferenc Általános
Iskola Zalaszentgrót csapata
III. helyezett: Gábor Áron Általános

Iskola Zalaapáti csapata
A sármelléki csapatban az alábbi tanulók öregbítették iskolánk
hírnevét és érték el a megjelölt helyezéseket:
1. osztály: Nagy Noémi 1. helyezett
2. osztály: Németh Gergely 1. helyezett
3. osztály: Horváth Levente Norbert – 4. helyezett
4. osztály: Potyondi Ádám – 3. helyezett
5. osztály: Horváth Péter – 3. helyezett
6. osztály: Varga András – 2. helyezett
7. osztály: Gosztonyi Dániel – 1. helyezett
8. osztály: Móricz Patrícia – 2. helyezett
Köszönjük a szülők és pedagógusok munkáját és együttműködését a verseny lebonyolítása és sikeressége érdekében!
Hontváriné Lasics Henrietta

Ervin táncpedagógus vezetésével. A természetvédő, állatokat
megidéző játékos, zenés műsorkeretében a madarak és fák
kerültek a középpontba – és mint a madarak is párt választanak, úgy mi is páros csárdás tánccal zártuk a délelőttöt.
Igazán sportos élményben volt részünk május 17-én a „Nemzeti
Bor Maraton” keretében rendezett „Fuss Sármellékért” futóversenyen. Az óvodánk minden gyermeke és dolgozója lelkesen indult a nemes cél érdekében. Az Önkormányzat épületénél iskolások, pedagógusok, és a szervezők vártak minket. A
start lövés eldördülése után teljes erőbedobással, nagy lelkesedéssel futottunk. Az élmény fantasztikus volt mindenki
számára, szeretnénk a jövőben is minden hasonló kezdeményezésben részt venni. Igaz a mondás: „A motiváció elindít a
megszokás mozgásban tart.”
Zöld Éva

Kézmosás világrekord
Az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatala
az egy időpontban, több helyszínen kézmosásoktatáson résztvevők számának
Guinness rekordját tervezte megdönteni 2016. május 5-én. A kezdeményezéshez iskolánk tanulói is csatlakoztak.

Zsóka néni irányításával diákjaink megbeszélték a kézmosás helyes folyamatát, majd ismereteiket a gyakorlatban
is alkalmazták. A helyes technika alkalmazásával képessé válhatnak diákjaink arra, hogy védekezzenek a légúti
és emésztőrendszeri megbetegedésekkel szemben.
A tanórán egy „tüsszentő-pálya”
segítségével modellezték a kórokozók terjedésének útját is. A
kísérlet során egy spriccelős flakon segítségével szemléltették
a tüsszentés során kiáramló mikrobák útját. Több esetet is megvizsgáltak, így fény derült arra, hogy
mi történik, ha:
– a levegőbe tüsszentünk; ilyenkor milyen messzire jutnak el a
kórokozók,

– a kezünkbe tüsszentünk; érintés útján,
a kezünk által is terjeszthetjük a mikrobákat,
– zsebkendőbe tüsszentünk; s ezáltal
megakadályozhatjuk a kórokozók terjedését.
Horváth Judit
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Megvalósult sportos álmok és tervek
Mint ahogy a korábbiakban beszámoltunk róla sportpályánkon elkészült az MLSZ sporttelep-felújítási programjának keretein
belül az automata öntözőrendszer, valamint a fű téli-tavaszi gyors növekedésének, fejlődésének köszönhetően kialakult az
új játéktér.
A projekthez a Szövetség támogatóin
keresztül a teljes költség 70%-át biztosította, míg a fennmaradó részt önkormányzatunk biztosította. Még korábban elnyert pályázaton lettek beszerezve
az új labdarúgó kapuk, amelyeknek elhelyezése a nyár folyamán várható. Szintén pályázati összegből szereztük be a
nézőtéri padokat, amelyek az elhelyezést
követően szolgálják majd az érdeklődők
kényelmét, valamint egy pályavonalazó
gépet, amely a piacon található legjobb
minőségű fedést biztosítja a megújult
játéktéren. A pályázatokhoz a támogatást a ZOLVIK Kft. és a Pajtika Bánya
Kft. biztosította, nekik ezúton mondunk
köszönetet. Az idei év folyamán nagyon
fontos feladat lesz a kialakult környezet
megfelelő ápolása, karbantartása, amely
nem kis munkát jelent. A klub ehhez
igazítja fejlesztésinek tervezését is. Célok között szerepel pályakarbantartó

gép beszerzése pályázat útján, amely
különböző kiegészítőivel alkalmas az új
gyep, a pálya környezetének ápolására.
A cserepadok cseréje is indokolttá vált,
hiszen a közeljövőben itt is csak bizonyos
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MEGHÍVÓ
Tisztelt sporttárs!
Az Aranyhorog horgászegyesület
meghívja tagjait 2016. 08. 20-án tartandó horgászversenyre és taggyűlésre.
Verseny helye: Bereki horgásztó Alsópáhok
Időpontok:
- 6:30-kor gyülekező
- 7:00 sorsolás
- 8:00 verseny
- 14:00 verseny vége, mérlegelés
- 14:00-tól ebéd ( Babgulyás)
- 15:00 eredményhirdetés
- 15:30 Taggyűlés napirendi pontok:
		
- 2015. év tevékenységi tájékoztatója
		
- 2016. év gazdasági beszámolója
		
- vegyes ügyek

Nevezési feltétel:
Részvételi szándékát kérjük előre jelezze mivel a
horgászhelyek korlátozott számban állnak rendelkezésünkre.
Nevezési díj:
1000 Ft/fő, melyet legkésőbb 08.10-ig kérem befizetni.
Érdeklődni:
Rácz Lajos 06 30/ 465 26 32 vagy Kis kuckó horgászbolt Sármellék.
Mindenkit szeretettel várunk!
Horgászegyesület vezetősége

Horgász szabályok: 2 bot, botonként 2 db horoggal.
szabványokat fogad el a szakági szövetség. Tervezzük továbbá a sportolók
felszereléseinek modernizálását, amely
egységes megjelenést biztosít a csapatoknak. Az egyesület segítőin
keresztül folyamatosan azon
van, hogy a létesítményt
még komfortosabbá, mindenki által elérhetővé tegye.
Ebben nagy segítségre van
önkormányzatunk, aki, ha
szükséges, biztosítja a szükséges ember és eszközállományt is a felújítások kapcsán.
Ami a labdarúgó csapatot
illeti, sok olyan tény van,
amellyel az átlag érdeklődő
nincs tisztában, csupán a tabellára
nézve alkot véleményt. Tudni kell, hogy
az utóbbi évek egyik legjobb kollektívája állt össze az elmúlt hónapokban az egyesületnél, akik ezt a szezont
túlzás nélkül arra szánták, hogy megmentsék
a helyi labdarúgást a
megszűnéstől. Ezt szem
előtt tartva fogják végigcsinálni a szezont,
és bizakodva várják
a jövőt, amelyből még
sok minden nem tisztázott, ám mindenki azon
van, hogy megteremtse
a feltételeit egy szebb

Díjazás: - Össz fogás első három helyezett
- A legnagyobb halfogó
- Minden versenyző ajándékot kap

és jobb folytatásnak. Ehhez kérjük mindenki türelmét és lehetőségeihez képest
támogatását az elkövetkezendőkben.
szacsa
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V. Eszter Napi Borverseny Sármelléken
„A bor lényege az ember, aki termeszti a szőlőt,
félti, gondozza, mint gyermekét,
majd elérkezvén a várva-várt pillanathoz,
kellő tisztelettel kóstolja az új termést.”

2016. május 13-án, pénteken az Otelló Borbarátok Köre szervezésében a Sármelléki Eszter Napi Borversenyre került sor a
Volt Pártház épületében.
Az Eszter napi elnevezés eredete, az első Borverseny Eszter

napon került megrendezésre, valamint a zsűri elnök már akkor is és most is Varga Eszter volt, aki talpköve lett a zsűrinek.
A 66 beküldött mintát a zsűri, Varga Eszter a Zalai Borút
Egyesület elnöke, Romsics Bence borász, Bakonyi Júlia
Borbarátnő, borász feleség és párja Maxime Belrepayre szintén borász értékelték.
A borok értékelése során a zsűri többek közt kitért a borok
kén és savtartalmának fontosságára, valamit arra, hogy a borerjedésének, fejtésének megfelelő körülményei milyen fontos
hatással vannak e nedű ízére, zamatára, illatára.
A zsűri a következő értékeléseket hozta:
• Arany minősítést 7 borminta
• Ezüst minősítést 28 borminta
• Bronz minősítést 19 borminta és
• Oklevelet 12 borminta kapott.
A jó borok jó hatással vannak a jó hangulatra, így e nap is kellemes estébe nyúló vidám hangulatban zajlott.
A díjak és oklevelek átadására 2016. május 28-án, szombaton
az Orbán Nap keretében kerül sor.
Gratulálunk a lelkes Borászoknak, akik megtiszteltek minket a
mintáik beküldésével.

Könyvtári hírek
Megérkeztek az első könyvek és
DVD-k könyvtárunkba a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer
keretein belül. Folyamatosan
várható új dokumentumok érkezése és a csereállománnyal is folyamatosan változó és változatos
olvasnivalók érkeznek. Érdemes benézni hozzánk! A
beiratkozás ingyenes! Tucatnyi folyóiratból is lehet
válogatni. Vár a könyvtár!
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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
E-mail: sarmellekiamk@gmail.com
Tördelés, nyomtatás:
RENZOL Dekor Reklámstúdió
Zalaszentgrót, Megyei út 2.
Telefon: +36 30 2268 273
E-mail: info@renzoldekor.hu
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