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Szent Iván napi tűzgyújtás
– Lovagi torna
Több kanyar után alakult úgy, hogy
végül június 23-án az év leghosszabb
nappalát (legrövidebb éjszakáját) ünnepeltük meg. Az e napon rendezett lovagi
torna nem volt már újdonság a helyiek
számára, s csak köszönni tudjuk Bóka Tibor atyának, hogy ezt a szép hagyományt
most sem kellett megszakítanunk. Tavaly

egészségnappal volt összekötve, idén
viszont szerettük volna, ha régi néphagyományokat elevenítenénk fel (akár
szintén hagyományteremtő szándékkal),
s a tüzes dolgok kerültek a fókuszba.
Igazi közösségi összefogás kerekedett

erre az estére. A z Otelló borbarátoktól Söndi professzionális tábortüzet – már-már
máglyát – rakott, melyhez
az önkormányzat kerített
fát. Szabó Mária csapatokat
toborzott a bajvíváshoz, és
remek koszorút font. Hetesi
Tibor és Söndi levágtak
és megfaragtak vagy
hatvan nyársnak valót.
A táncosok szívesen
ajánlották, hogy a varázslást támogatva koszorúval körbetáncolják a
tüzet. Később (létra híján) hathatós
segítségükkel koszorúztuk meg az
épületet, hogy védve legyünk az
ártó szellemektől. Tibor atya most
is felvonultatta a fegyvernemek
arzenálját, s levezényelte a minden
eddiginél népesebb gárda tornáját.
Mi, azaz az ÁMK gondoskodtunk jóféle
szalonnáról és kenyérről, a gyerekeknek
még mályvacukor is jutott a sütéshez.
Ezen felül mindenki hozott valami
finom nassolnivalót vagy italt, amivel
hozzájárult a jóltartáshoz.
Nem volt olyan civil csapat, kollektíva, akik ne
képviseltették volna magukat az eseményen,
kezdve a rangidős SÖTYÉsekkel a legfiatalabb
ZAFIKosokig, akik ezúttal a bajvívás győztesei is
lettek. De itt aztán tényleg
nem a győzelem, hanem
a részvétel volt a fontos.
Szerencsére mindenki
magával hozta a jókedvét,
így magunk csináltunk
magunknak egy kellemes

estét. Népszerű volt az a programpont
is, melyben gyertyát égettünk a kívánságokra, hogy aztán – a mágia és reményeink szerint – meg is valósuljanak.
Egyetlen ingatag pontja lett volna a
dolognak, a közös hangszeres zenéléséneklés a tűz körül, amire sokáig nem
akadt jelentkező, ki ezt segítse. Ám ezt
az akadályt is elhárítottuk egy vendég-

zenész meghívásával, Igric Tibi személyében. Így aztán szólt a Republik, Illés,
Omega, Piramis, Edda és ki tudja még mi
nem, szinte éjfélig. Igaz, a tűz nem hamvadt le még ekkorra úgy, hogy azt bárki
képes legyen átugrani, naná, járni a parazsán, de sebaj! Majd jövőre!
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Roma nemzetiségi kulturális nap
A roma kisebbségi önkormányzat 2018.
július 8-án, vasárnap rendezte meg
hagyományos nemzetiségi kulturális
napját az ÁMK udvarában. A szervezők
kicsit izgultak, mert ebben az évben

amellett tették le voksukat, hogy nem a
manapság minden körben nagyon kedvelt, populáris-mulatós produkcióknak
adnak teret a színpadon (ami minden bizonnyal óriási közönséget vonzott volna
romák és nem romák közül is), hanem –
ha már kulturális nap – inkább az autentikus vonalat erősítik.
Bizony a délután 3 órai kezdéskor még
valóban inkább a fellépők voltak nagyobb számban. Majd a megnyitót
követő első fellépők, Vörös Árpád és Fiai
zeneszavára kezdtek el szállingózni a he-

lyi és környékbeli érdeklődők. Ősi beás
dallamok töltötték be a teret az újfalui családi zenekar jóvoltából, s remekül
megalapozták a hangulatot az utánuk
jövőknek. Ezt a vérpezsdítő muzsikát
fokozta tovább a pécsi-komlói csapat: a Csácsé Rom és a Fekete Láng
táncosai a lovári hagyományokból
adtak bőséges ízelítőt, s erre már
a közönség soraiból is táncra perdültek páran. Az őket követő Beás
Triónak már csak fenn kellett tartani a jó kedvet. Itt a talpalávaló
muzsikát meg-megszakította egyegy zalai beás hallgató, de ez is
csak arra volt jó, hogy szusszaná
shoz jussunk. Ekkorra már megtelt
a sátor, s aki éppen nem táncolt, az
fogyaszthatta a kisebbségi önkormányzat által készített rendkívül finom pacal- vagy marhapörköltet, a korábban
érkezők még igazi cigány kenyérrel, azaz
punyával tunkolhatták a szaftját.
Az EFOP 1-5-2-es pályázat jóvoltából a rendezvény kísérőprogramja
munkaerőpiaci-tanácsadás és egészségkaraván volt, ahol vérnyomás-,
koleszterinszint-, tüdőkapacitás mérésére volt lehetőség, és kipróbálhatták
a drogos és alkoholos befolyásoltságot
szimuláló szemüveget is az érdeklődők,

akik meglepően nagy számban éltek a
lehetőséggel.
Az est záróakkordja a gerdei Limbe Nostru zenekar fellépése volt, s mivel ekkorra
már nem csupán étel, de itóka is bőven
fogyott, magasra ugrott a hangulatméter, ezzel együtt a ritmus fordulatszáma.
Este nyolcra már összkarrá alakult a gárda, mindenki énekelt, táncolt mindenkivel, s nem győzték „speciálba” küldeni
a dalokat egymásnak az áradó jókívánságok közepette. A legkitartóbbak még
a jelképes villanyoltás után is a maguk
örömére énekeltek csoportba verődve.
Nagyon jól sikerült napot könyvelhettünk el, s ami külön öröm, hogy a
rendfenntartóknak sem akadt dolga.

Segíts, hogy segíthessünk!
Örömteli esemény részesei lehettek
a Gondviselés Háza Sárga Rózsa Időskorúak Otthonának dolgozói, s majdan
rajtuk keresztül természetesen a lakói
is 2018. július 5-én. Újabb önkéntes

és önzetlen segítő gesztusaként Hilfe Projektje keretében Nagy István
magánadományt ajánlott fel az intézmény számára. Az ajándékok között
olyan, az otthon és lakói számára prakti-

kus, nélkülözhetetlen, ám kereskedelmi
forgalomban drága eszközök szerepeltek, mint kerekesszék, kerekes járókeretek (rollátorok) és jó néhány karton
egészségügyi betét.
Az Otthon dolgozói ezúton is köszönetüket fejezik ki a nagylelkű felajánlásért.
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Le a cipővel-tábor margójára

Törökfalu (Vajdaság) és Sármellék (Magyarország) 3 éve testvértelepülési nyilatkozatott írt alá, és a polgármesteri
hivatalok olykor-olykor találkoztak a
helyi szintű rendezvényeken, falunapok,
fesztiválok alkalmával. A barátkozás folyamata szépen fejlődött.
Idén meghívás érkezett Törökfalu polgármesteri hivatalához Sármellék önkormányzatától, a Le a cipővel című táborba. Már a tábor elnevezése azonnal
felhívta a figyelmünket, de legfőképpen
nekem és a gyerekeknek. A programot
megtekintve biztos voltam benne, hogy
ez a tábor rendkívül élménydús lesz, és
elfogadtuk a meghívást.
A táborba hét törökfalui gyermek és egy
kísérő tanító, a magam személyében,
június 30-án megérkezett Sármellékre,
ahol a helyi és csernátoni (Erdély) pajtásokkal töltöttünk el csodálatos 7 na-
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pot. Mozgalmas, gazdag programban
volt részünk, mely nemcsak a környék
természeti szépségeinek a megismerését foglalta magába, hanem a gyermekek
barátkozásához is nagyban hozzájárult.
Idegenként érkeztünk és e pár nap alatt
mély barátságok szövődtek, melyet
öröm volt látni és megtapasztalni.
Együtt játszottak, táncoltak, sportoltak, túráztak, feladatokat oldottak,
egyszóval egybeforrt a szétszakadt
magyarság, mely számomra és a gyerekeknek felemelő és feledhetetlen
marad.
Ezúton szeretném megköszönni a tábor
szervezőinek, pedagógusainak és a település emberinek, akik idejüket, energiájukat és munkájukat nem kímélve
csodálatos napokat szereztek nekünk.
Szívből reméljük, hogy a jövőben lesz
ilyen és ehhez hasonló alkalom a ta-

lálkozások és a barátságok elmélyítésére.
Köszönjük Sármellék!
Szívélyes üdvőzlettel:
Basity Anasztázia tanítónő
Törökfalu

A Zöld Gólya Óvoda és Bölcsőde felfelé ívelő újjászületése
Sármelléken a Magyar Pedagógiai Társaság
16. Staféta táborában (2018 június 29-én
délután a Tüskevár Ifjúsági Szálláshely és
Erdei Iskola épületében) látványos képek
kíséretében és a hely varázslatos szimbólumainak felidézésével kezdte előadását
Józsa Katalin, az AMK vezetője. Az elmúlt
időszakban sok öröm és üröm volt tapasztalható a helyi gyermekintézmények életében. 1982-től a Sármelléki Általános Művelődési Központban kiváló
szakmai munka folyt, amiről A Kisgyermek országos szakmai
folyóiratban részletes beszámoló olvasható. A törvényi változások miatt több alkalommal került sor átszervezésekre: az
Általános Iskola KLIK irányítás alá került, az egységes óvodabölcsőde működésének létrehozásakor, az óvodai csoportmegszűnésekor (aminek a csökkenő gyermeklétszám volt
az oka) és 2017 óta többcélú intézményi működésre való áttéréskor. Ezen szervezeti és tartalmi változások igen sok nehézséget okoztak a gyermekintézmény dolgozóinak, de helyi
összefogással megindult a munkahelyi légkör helyreállítása
és felfelé ívelő munkatevékenysége a gyermekek mindenek
felett álló érdekeinek való nevelés megvalósításáért. 2013 óta
a felújításokkal egy gyermekparadicsom született a településen, aminek felszereltsége a mai kor elvárásainak megfelel. Jól
segíti a Zöld programelvek szerint működő gyermekintézmény
munkájának kiteljesedését. Kiváló adottságot adó környezeti
lehetőségek kiaknázásával a Zöld kritériumrendszer szerint
valósulnak meg a helyi hagyományok fejlesztései. Az óvoda
és a bölcsőde épülete és játszóudvara megfelel az intézménytípussal szemben támasztott követelményeknek. Napelemmel, háztartás méretű kiserőművel rendelkezik. A berendezési
tárgyak teljességgel megújultak. Eszközökben gazdagon felszerelt az intézmény. Korszerű a tornaterem. Csoportszobában
galériás játszórészt is kialakítottak. Az intézmény helyi pedagógiai programjának alapvető céljait ismertette előadásában
az intézményvezető: „…. gyermekek sokoldalú, harmonikus
fejlődésének, személyiségük kibontakozásának segítése, az
életkori és egyéni sajátosságok, az egyenlő hozzáférés és az
eltérő fejlődési ütem figyelembevételével. A családi nevelést
kiegészítve szolgáljuk a gyermek fejlődését.
Kiemelt pedagógiai feladataink:
- Az egészséges életmód alakítása, egészségfejlesztés érdekében a gyermekek gondozás. Igényes testápolás, korszerű étkezés, réteges öltözködés,betegségmegelőzés. Teljes körű
egészségfejlesztő tevékenység megvalósítása.
- Környező világ tevékeny megismerése során a természetvédelem, a környezetvédelem, a környezettudatos magatartás alakítása érdekében ismeretek bővítése, szokások megalapozása.
- Óvodánk sajátos arculatának, értékeinek megőrzése,
megerősítése, hagyományápolás.
- A gyermeki esélyegyenlőség megteremtése, korai fejlesztés,
tehetséggondozás.
Valamennyi területen munkánk minőségének, hatékonyságának, eredményességének fokozása
A helyi családok életének ismeretében, és a gyermekek
életmódbeli sajátosságait vizsgálva megállapították, hogy
mozgásszegény életvitel, valamint anyanyelvi és kommu-

nikációs problémák nehezítik a gyermekek fejlődését. Éppen ezért nagy gondot fordítanak az élményeken alapuló
tapasztalatszerzésre, a sokféle mozgás
biztosítására az egész nap során.
Tények igazolják a helyi hagyományok
és korszerű módszerek alkalmazásának
jótékony hatásait.
A Prücsök fesztiválra (néptánc), a
rajzversenyre való készülés közben,
valamint az Így tedd rá! elvek szerinti lépések megismerése során lehetőségek adódnak a mozgásfejlesztések sokirányú biztosítására. A nagymozgásoktól kezdve
a finommotorika fejlesztéséig így minden terület megfelelő
módon az egyéni szükségletek szerint fejlődik az óvodában .
A „Gyógyteával egészségesen” projekt kidolgozása széles körű
fejlesztésre ad lehetőséget. A tervezett tevékenységek azt igazolják, hogy fejlesztik a gyermekek ismereteit, mivel teázási
szokásokat ismertetnek meg velük, teafajtákkal ismerkednek
meg. Az együttes tevékenységek segítik az egymás közti kommunikációképességek fejlesztését. A gyógy-füveskert ápolása a munkára nevelés terén jelent alapozó tevékenységet.
A szülőkkel együtt tervezett tevékenységek pedig szemléletformálásra adnak lehetőséget, és szintén a kommunikációt
erősítik. A Zöld Óvoda program egyik kiemelt feladata a hagyományteremtés. Ennek szellemében valósulnak meg élménytadó programok. A „Tök ügyes hét”már harmadik éve kiemelt
szervezéssel valósul meg, és egyre nagyobb sikerrel a településen mert egyben közösségalakító szerepet is betölt. A település lakói is aktívan bekapcsolódnak: a tökgyűjtésben mindenki részt vesz – első nap sárga-nap. Majd a „legek napja” az
indító projekt (tökök összehasonlítása: legkisebb, legnagyobb,
legsárgább, legtöbb, stb.). Folytatásként a Falu-makettje is
elkészül. Kiemelt szerepet kap a projektben az egészséges étkezés. Égő töklámpás felvonulással zárul a projekt este – a település lakóinak aktív részvételével. Józsa Katalin a többcélú
gyermekintézményt hat éve vezeti, és innovatív pedagógusként aktív kollégáival együtt megteremtette a nyitott
intézményt a településen. A Fenntartó Önkormányzat Polgármestere támogatja az intézményt, megnyerésében nagy
szerepet játszott a cikkben említett települést megmozgató
rendezvénysorozatok tartalma.
A Sármelléki gyermekintézményben uralkodó nevelési szemléletet jól példázza Józsa Katalin előadásának záró idézete:
„Játszunk vagy tanítsunk?
Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és eszét,
szaporítja tapasztalatait.
Ő azt hiszi, hogy csak játszik.
De mi tudjuk, mire megy a játék.
Arra, hogy e világban otthonosan mozgó,
eleven eszű, tevékeny ember váljék belőle.
Varga Domonkos”
Örömmel tapasztalták a táborlakó pedagógusok, oktatók,
nevelők, akik az ország távoli településeiről jöttek, hogy A
Kis-Balaton ölelésében Sármellék szívében van egy felújított
gyermekintézmény, melyben óvodások és bölcsődések élnek tökéletes feltételek mellett esztétikus, gyermekközpontú
nevelési környezetben.
Villányi Györgyné főiskolai docens, MPT alelnök
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Értesítés

Értesítjük a Község Lakosságát, hogy a Sármelléki Közös
Önkormányzati Hivatalban igazgatási szünet lesz az alábbi
időpontokban:

2018. augusztus 13 – 17.
2018. augusztus 21 – 24.
Ez idő alatt az ügyfélfogadás szünetel.
Az igazgatási szünet ideje alatt haláleset anyakönyvezése
céljából az anyakönyvvezető (30/635-1120) telefonon elérhető lesz.
Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal

Gólyahír
Köszöntjük településünk
legifjabb lakóját!

Bíró-Koczka Dalma

2018. 07. 13. Sármellék, Dózsa György utca 366.

2018. SZEPTEMBER 22. SZOMBAT
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