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Hagyományok Őszi Fesztiválja
„Itt van az ősz itt van újra” és ezzel együtt
a szüreti hagyományok ideje is elérkezett. Nem volt ez másképp Sármellék
életében sem, hiszen szeptember 22-én
megrendezésre került az immár hagyománnyá vált ugyan akkor idén új nevet
viselő Hagyományok Őszi fesztiválja rendezvény. Az időjárás hűvös mégis kegyes
volt hozzánk hiszen pár szem eső és egy
kis szél sem tántorította el a falu apraja
nagyját.
A program a már évtizedek óta tradícióvá
vált szüreti felvonulással vette kezdetét.
Amíg a huszárok, traktorok, dottó és
különféle járgányok rótták a település
utcáit addig az iskola parkjában már a
kondérban rotyogtak a pörkölt alapú
ételek. A húsok előkészítve a hagyma pirult a titkos fűszerek féltve őrizve várták

az érdeklődők. A színpadi műsorok
mellett helyi termelők mutatták be termékeiket, továbbá gyermekfoglalkozások, egészségkaraván és a Helikon
rádió élő kívánságműsora zajlott. Amíg
a néptáncos csapatok járták a táncot
addig a kulisszák mögött az elkészült
ételek értékelése vette kezdetét. A
zsűri tagjai Baracza Zoltán, a Hévízi Ho-

hogy a legfinomabb zamatokkal elnyerje
a zsűri tetszését. 10 csapat vett részt a
megméretetésben. Velünk voltak az
Ambulance Team, „Családban marad”,
Fly konda, Keresztesek, Nagyfiúk 42,
Polgárőrség, Szülői munkaközösség,
Tartányosok, Teacher Team Tűzoltók
csapata. Ezúton is köszönjük nekik a
részvételt!
Miközben a húsok puhultak a felvonulók
visszaérkezett az iskolához és ezzel kezdetét vehették a színpadi produkciók. A
kisbíró és polgármesterünk köszöntője
után településünk legkisebbjei vették uralmukba a színpadot a szülők
legnagyobb örömére. Őket a helyi iskolásaink követték majd a Marcali három
tenor opera előadását hallgathatták

tel Carbona séfe, Lázár Mónika, a Thúry
György Szakképző iskola szakoktatója,
és a Fábián Sándor, Csernáton polgármestere kíváncsian várták az elkészült
ételeket. A régi „anonim” értékeléssel
ellentétben idén együtt értékelték és
ízlelték az ételeket a csapatkapitányokkal. Érdekes és tanulságos javaslatokra
hívták fel a séfek figyelmét a tökéletes
étel elkészítése érdekében. Nehéz bár a
pontszámok alapján egyértelmű döntés
született. III. helyen végzett a „Családban marad csapata”, II. helyezett a Fly
Konda és I. helyen a Szülői Munkaközösség csapatának Jókai bableves kápráztatta el a zsűrit és ezzel együtt elnyerte
az óriás vándor fakanalat. Jövőre viszsza várjuk őket és kihívóikat. Az este

beköszöntével sztárvendégeink is megérkeztek hozzánk. Először Yanni mulatós
műsorával táncoltatta meg a közönséget
majd Szabó Ádám harmonikájával folytatta a jókedvet. Az est és egyben a rendezvény zárásaként az Otelló Band húzta
a talpalávalót és akinek még volt energiája rophatta hajnalig.
Nagy örömünkre szolgált, hogy Erdélyi
testvértelepülésünk Csernáton delegált tagjai meghívásunknak eleget téve
már csütörtöktől velünk töltötték a
hosszúhétvégét. Pénteken hajókiránduláson vehettek rész majd egy kis szüreti
munkára invitáltuk őket természetesen
borkóstolóval egybekötve. Szombaton
velünk ünnepeltek a szüreti fesztiválon
majd vasárnap barátságos futball mérkőzéssel zárult látogatásuk.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani
mindazoknak, akik testvértelepülésünk
vendéglátásában segédkeztek és ezáltal
rengeteg pozitív élménnyel indulhattak
neki a haza útnak.
Köszönjük a Piros hetes presszó dolgozóinak a hosszú hétvégés kitűnő vendéglátást, a finom ételeket. Köszönjük az
önkormányzat, hivatal az ÁMK dolgozóinak, önkénteseinknek a rendezvény
előkészítésében, lebonyolításában való
segítséget az iskolai konyha dolgozóinak
a folyamatos, kemény háttérmunkát és
az óvónőknek, pedagógusoknak a gyermekek felkészítését.
Reméljük, hogy jövőre ugyan ilyen lelkesedéssel, közös munkával tudunk
együtt dolgozni.
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„A gyermeki társaság, gyógyír a lélekre!”(Dosztojevszkij)

Élet a Süni csoportban
Sármelléken a 2017.szeptember 18-tól
a 3 év alatti gyermekek napközbeni ellátását a Zöld Gólya Óvoda és Bölcsőde
ÁMK intézménye biztosítja.
Kezdetektől férőhely kihasználtságunk
maximális volt. 2017/2018-ban 18 gyermeket szoktattunk, közülük 11 fő óvodai jogviszonyba lépett az év folyamán, helyet biztosítva az érkezőknek.
Nyári karbantartási szünetet követően,
szeptembertől fogadjuk az újonnan
érkezőket.
Jelenleg a törvényi előírásoknak megfelelően 10 fővel működik bölcsődénk,
legfiatalabb gyermekünk 12 hónapos
volt.
Jelenleg az átlag életkoruk nem éri el
a 2 évet. Szakmai tevékenységünkben

kiemelt jelentőségű az állandóság, a
tapasztalatszerzés, élményszerzés lehetőségének biztosítása, szocializáció segítése. A napi tevékenységünk során
kiemelten fontos a családok segítése,
valamint, hogy a családok értékeinek,
szokásainak optimálisan egyedi, személyiségüknek, fejlődési ütemüknek
megfelelő nevelésben és gondoskodásban részesüljenek.
Ennek függvényében készítettük el Szakmai Programunkat, Munkatervünket, és
veszünk részt továbbképzéseken, szakmai napokon.
Személyi és tárgyi feltételeink biztosítottak a sikeres munkavégzéshez.
Csoportszobánk, mosdó, gyermeköltöző
előírásoknak megfelelően felszerelt.

Óvodába indulok…

A Vénasszonyok nyara segítette az óvodába érkező gyermekeink beilleszkedését. A régi és új pajtik boldogan vették
birtokba a csodálatosan kialakított udvarunkat, óvodánkat,
melyben számtalan játék segíti a gyermekek egészséges
fejlődését.
Intézményünkben személyi változások történtek. Varga
Andrea óvodapedagógus, és Király Lívia dajka távozott kis
közösségünkből. Az életben és a munkájukban sok szerencsét kívánunk nekik!
Örömmel fogadtuk „régi-új” Kertész Szilvia óvodapedagógust és Baraté Marianna dajkát!
Augusztus és szeptember elején elkezdődött a beszoktatás, a
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Udvari játékeszközeink élményt nyújtóan fejlesztik a kicsiket.
Kapcsolatunk az óvodával, bölcsőde orvosával, védőnőkkel, szülőkkel, más település bölcsődéivel, mind-mind segítik,
hogy a gyermekek szeretetben, biztonságban, nyugalomban szocializálódhassanak közösségünkben.
Magdi néni

két óvodai csoportban vegyes életkorú gyerekeket fogadtunk
(46 fő).
Számukra, és a szülők számára is egyaránt fontos, hogy a gyerekeket az óvodában érzelmi biztonság, otthonosság, derűs,
szeretetteljes légkör vegye körül.
A nevelő – oktató munka máris elkezdődött, hiszen a gyerekek múzeumpedagógiai foglalkozásokon vesznek részt a
keszthelyi Balatoni Múzeumban. Lelkesen készülnek a falunap keretében megrendezett „Hagyományok őszi fesztiváljára”.
Ebben a hónapban számos program vár még a gyerekekre,
hisz a Takarítási világnap után Benedek Elek meséit hallgathatják a könyvhét keretein belül (Magyar népmese napja).
Október egyik nagy eseménye lesz a „Tök – ügyes hét”, a
hagyományos lámpás felvonulásunk, amelyre szeretettel
várjuk kicsiket, nagyokat egyaránt.
Józsa Katalin intézményvezető

Gólyahír
Köszöntjük településünk
legifjabb lakóját!

Magas Zorka

2018. 07. 23. Sármellék, Szitaközi u. 19.

FELHÍVÁS
Sármellék Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007.
(III. 26.) Kormányrendelet, valamint a 2011. évi CCIV. törvény alapján kiírta:
• 2019. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2018/2019. tanév második és a 2019/2020. tanév első félévére vonatkozóan (A. típusú)
illetve
• a 2019. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára (B típusú)
A pályázati felhívás a http://www.emet.gov.hu/hatter_1/bursa_hungarica/ linken, www.sarmellek.
hu honlapon és a Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal (8391 Sármellék, Dózsa György u. 324.)
hirdetőtábláján megtalálható.
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Szent István ünnepünk 2018. augusztus 19-én
A Bóka Tibor atya által több éve indított
hagyományunk ezúttal is folytatódott.
Az előkészületek már valójában előző
nap elkezdődtek, kánikula ide vagy oda,
a SÖTYE asszonyai nem voltak restek
előfűteni szombat délután a kemencét. A forróság vasárnapra sem hagyott
alább, így legalább 50 fokot kellett elviselni azoknak, akik a kemence körül
szorgoskodtak, hogy friss, illatos kenyér
várhassa a felszentelést, s az ünneplő
közönséget.
A közösségi összefogás szép példája mutatkozott meg ismét, szinte a semmiből

teremtettünk valamit: a Kálmán pékség
felajánlotta, Kuti Csaba megdagasztotta a kenyérnekvalót, polgármester úr
kiszállította a vekniket, a SÖTYE tagjai
táplálták a tüzet, kisütötték a cipókat,
s már előre gondoskodtak a zsíros kenyérhez körítésről. Volt, aki zöldséget,
volt, aki italt, volt, aki pogácsát, más
gyümölcsöt hozott. Még ki sem sültek a
kenyerek, de már áradó lilahagyma illat
töltötte be a levegőt az ÁMK udvarán.
Aztán Ferge Marika néni és csapata jóvoltából csodás ünnepi díszbe is öltözhetett az ünnep színtere. Már délután 5

órakor minden – beleértve a cipókat is –
készen állt ahhoz, hogy 6 órakor kezdetét
vegye az ünnepség. A Szent István himnusz és a Tüskevár táncegyüttes rövid
műsora vezette fel a szertartást, Bóka Tibor plébános megáldotta az új kenyeret,
a BRACCSosok felvágták és megkenték
a ropogós szeleteket, melyből aztán
bőven fogyaszthatott mindenki ízlése,
kapacitása és kedve szerint. Egybehangzó állítások szerint minden házi kenyér
finom, de az idei kenyér különösen jóra
sikeredett. Igazi áldás lehetett azoknak,
akik részesültek belőle.

BÁNÁTI GYÖRGY e.v.
Sármellék, Dózsa Gy. u. 270.
+36 30 389-7778
gyurilaptop@gmail.com
gyurilaptop.hu
facebook.com/gyurilaptop.hu

Értesítem a sármelléki
lakosokat, hogy

Értesíte
lakoso

FELÚJÍTOTT LAPTOP

FELÚJ

és SZÁMÍTÓGÉP
értékesítési
tevékenységemet
megkezdtem.

és SZÁ
értékes
tevéke
megke

• Kiváló minőségű és használt volta ellenére is korszerű
laptopokat, számítógépeket értékesítek.

• Kiváló
laptop

• Vállalom laptopok tisztítását, fejlesztését, kisebb hibák
elhárítását, alkatrészek lehetőség szerinti átépítését a
nálam kiválasztott készülékbe.

• Vállal
elhárí
nálam

• 6 hónap garanciát vállalok minden laptopra- számítógépre.

• 6 hón

• Intel i3-i5 laptopok iskolakezdése már 39.000Ft-tól!

• Intel i3

FORDULJON HOZZÁM BIZALOMMAL!
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