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Kolbásztöltő fesztivál
Március másodikán megrendezésre
került a VI. Kolbásztöltő Fesztivál
az ÁMK udvarán.
A délelőtti órákban megérkeztek
a lelkes csapatok. Idén sármelléki
versenyzők mellett jöttek Zalaapátiból,
Zalavárról, Keszthelyről, de nem utolsó
sorban Zalaegerszegről is.
A versenyzőknek kolbászt, illetve hurkát vagy lacipecsenyét kellett készíteniük a zsűrizésre.
Összesen kilenc csapat mérkőzött meg
a legfinomabb kolbász elkészítését jelentő helyezésekért.
Fantasztikus hangulatban telt a nap. A
finomabbnál-finomabb illatokkal alig
tudtunk betelni.
Az érdeklődők részére hurka sült a kemencében a SÖTYE lelkes tagjainak segítségével.
A tombola mellett két játékkal is készül-

chilit a kolbászokba. Nem kis bátorság
kellett, hogy a játékosok legyűrjék a tüzes étket. A három leggyorsabb versenyző
pillanatok alatt megbirkózót a feladattal.

tünk a jelenlévőknek. Az egyik a „Találd
ki” játék, ahol meglehetett tippelni,
hány karika kolbászt rejt egy általunk
választott üveg. Telitalálat ugyan nem
volt, de a 93-as megfejtést ketten is
megközelítették.
Második játékunk egy chilis kolbászevő
verseny volt. Csordás Csaba nagy precizitással fecskendezte az általa készített

Az első helyezéssel Kurucz Barnabás (Zalavár) büszkélkedhetett. Második helyezett Baranyai Kálmán (Sármellék) lett,
míg a harmadik helyen Horváth Tibor
(Sármellék) végzett.
Tombola szelvényeinket az iskolai SZM
tagjai rövid idő alatt eladták, és az értékes ajándékok ugyanilyen gyorsan
gazdára leltek. A tombolából befolyt

összeggel idén is a Keszthelyi Mentők
Alapítványt támogattuk.
A nap végére a zsűri döntése is megszületett. Harmadik helyezett a Keresztesek
csapata lett. A második helyet a HÉTFŐ
STE Zalaapáti csapatnak ítélték. Míg a
képzeletbeli dobogó legfelső fokára az
Ambulance Team léphetett. Ez úton is
gratulálunk a nyerteseknek és minden
résztvevőnek.
Külön köszönet mindazoknak, akik valamilyen formában segítették a rendezvény megvalósulását. Támogatóinknak pedig köszönet a tombola felajánlásokért.
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VI. Járási Aranykorúak Farsangja
Idén is megszervezésre került a Járási aranykorúak farsangja.
Február 16-án a Művelődési Központ adott otthont a rendezvénynek.
Az eseményt az Aranykorúak Társasága szervezte, hogy az idősebb korosztálynak is kellemesen teljen a farsangi időszak.
Tizenkilenc nyugdíjasklub lépett fel.
Móka és kacagás, frappáns jelmezek és műsorok jellemezték az estét.
Községünk egyesülete a SÖTYE is fellépett, jókedvű produkciójuk emelte
a rendezvény hangulatát. A lelkes csapat a szervezésben is kivette a részét. Méltó segítőik a BRACCS szorgos kezei voltak.
Farsangi fánk, szendvicsek, italok, kellemes zene szórakoztatta a
résztvevőket, amíg a zsűri visszavonult.
Hat előadás aranyérmes lett, míg a többiek a második helyezésnek örülhettek.
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Mézes reggeli az óvodában
és a bölcsődében
Az intézményben első alkalommal tavalyi évben tartottuk meg az
Országos Magyar Méhész Egyesület programjához csatlakozva a mézes reggelit a helyi méhészek támogatásával, akik teljes mellszélességben mellénk állva 19 kg mézet ajánlottak fel az ovinak, melyet a
gyerekek el is fogyasztottak. Önzetlen felajánlásukért köszönet jár,
örömmel tölt el, hogy ilyen kollégákkal büszkélkedhetünk.
Az idén ismét az OMME és a Keszthelyi Méhész Egyesület támogatásával, Pető Zsolt keszthelyi elnökünk védőszárnya alatt és figyelősegítő tekintete mellett tartottuk meg „szeánszunkat”, kiállva a közel
ötven kis nyughatatlan, örökmozgó gyermek elé, ami feladta számunkra a leckét. Szülőként öröm és különleges alkalom volt látni a
kis arcukon a kíváncsiságot, figyelmet, a szűnni nem akaró lelkesedést, csak reméljük, hogy ők is úgy élvezték ezt a délelőttöt mint mi.
Köszönjük az óvónénik, kisgyermeknevelők és a dadusok aktív
közreműködését, fejet hajtva előttük, hisz kis szeletét kaptuk annak
a „tornádónak” amit egy csapat kisgyermek egy időváltozás előtti
napon produkál. Nekik ez a mindennapok része.
Kedves olvasók! Mutassunk példát a kicsiknek, védjük a közvetlen
és tágabb környezetünket, kezdve legkisebb lakóival, hisz egyre kevesebben vannak. A rosszul megválasztott vegyszerek kiskertekben használatát is minden tavasszal több száz méhecske elhullása
jelzi, pedig a gyümölcsök, zöldségek jelentős részét munkájuknak
köszönhetjük. Ne feledjük: a méz az egyetlen 100 %-ban természetes
élelmiszerünk, gyógyszerünk.
A gyerekeink a jövőnk, az egészséges és környezettudatos életmód
választása a kezükben van, mi csak a magot vethetjük el.
Berkesné Farkas Ildikó, Berkes Csaba szülők

Gyerekek farsangja
A február a Művelődési ház életében igencsak mozgalmasnak ígérkezett. Minden hétvégére jutott a farsangból, Kicsik
és nagyok is búcsúztatták a telet. A farsangi forgatagban volt
SZM bál és Járási Aranykorúak Farsangja. Ám ennyivel nem ért
véget.
Az iskolások és óvodások sem maradhattak ki a jóból. Látványos jelmezekkel és ötletes műsorokkal készültek a gyerekek. Egyik rendezvényről sem maradhatott el a fánk és a
jókedv. Senki nem tért haza üres kézzel a Zsákba macska játéknak és a tombolasorsolásnak köszönhetően. Az óvodai
programot zsonglőrök színesítették.
A vidám farsangi rendezvényekkel elértük a kellő hatást, hisz a
télnek már nyoma sincs. Sikerült az elűzése.
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az ÁMK színháztermében az
1848-1849-es
Fo r ra d a l o m é s
S za b a d s á g h a rc
évfordulójára emlékeztünk.
Azokra a fiatalokra, akik hittek abban, hogy a magyaroknak joga
van a nemzeti
függetlenséghez,
a szabadsághoz.
Azokra a márciusi
ifjakra, akiknek
ma is annyi mindenért hálásak lehetünk.
„Az ezen dátum
által jelképezett
korszaknak köszönhetjük gyönyörű himnuszunk keletkezését,
zászlónk piros-fehér-zöld színeinek hivatalossá válását,
illetve azt, hogy országunk fővárosa Pozsony helyett Budapest, hivatalos nyelve pedig a latin helyett a magyar
lett”– mondta Horváth Tibor polgármester úr.
Községünk óvodásai, ötödikes diákjai és a Tüskevár néptánccsoport kiemelkedő előadásaikkal méltó emléket
állítottak a hősöknek és a szabadságharc emlékének.
Köszönjük Kertész Szilvia és Zsiborás Katalin óvodapedagógusoknak, Karácsony Éva tanárnőnek és Üst Gyula
néptánc oktatónak a felkészítést.
A megemlékezést koszorúzással és gyertyagyújtással
zártuk.

Nőnap
Gólyahír
Köszöntjük településünk
legifjabb lakóit!

László Fruzsina Emese

2019. 01. 17. Sármellék, Dózsa György utca 42.

Kocsis Attila Miklós

2019. 03. 14. Sármellék, Barátság lakótelep 29.
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1848-1849-es Forradalom és
szabadságharc megemlékezése

Március 8. a Nemzetközi nőnap
sem telt eseménymentesen a
Művelődési ház életében.
Ezt a napot lázas készülődés előzte
meg. Király Gyula összehozott egy
kedves csapatot, akik azért fáradoztak,
hogy meglepjék és jókedvre derítsék a
szebbik nemet. Településünk polgármestere, képviselői a civilszervezeteink, és
néptáncosaink férfijai esténként titokzatosan a színházterembe vonultak. Gondolhatnánk akár azt is, hogy tanácskoztak. Ám valami más történt. Meglepő
dallamok szűrődtek ki a színházból.

A lelkes csapat nőnap alkalmából meghívta azokat a hölgyeket, akik nagy részt
vállalnak településünk életében, jelen
vannak a mindennapokban. Többek között a hivatal, az iskola és óvoda, valamint a civil szervezetek hölgy tagjai jöttek el.
Amikor elérkezett e jeles nap, a fiúk
pazar előadással lepték meg a hölgyko-

szorút. A néptánccsoport megtáncoltatta a hölgyeket, de furulya
szó is szórakoztatta a közönséget.
A férfikórus összeállt és jobbnál
jobb dalokkal méltatta a nőket.
Egy kerek, jól megszervezett
műsornak lehettünk tanúi, dalokkal és tánccal koronázva.
A fellépés után minden hölgyet
virággal köszöntöttek, aztán az
Otelló band kellemes zenéje mellett táncolhattunk is. Az erősebb nem képviselői
senkit nem hagytak szomjazni, teljes
mértékben a nőkről, a nőkért volt az
este.
Hálás köszönet az alkalmi kórusnak a
fáradozásaikért és a színvonalas estéért, és hogy nem feledkeztek meg a
hölgyekről idén sem.
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Ha unja már, hogy lassú a számítógépe,
ha nem indul a laptop, ha jó gépet
szeretne, de nem akar több százezret költeni
egy újra…
Kiváló minőségű, és használt volta ellenére
is korszerű laptopokat, számítógépeket
értékesítek.
Vállalom laptopok tisztítását,
fejlesztését, kisebb hibák elhárítását,
alkatrészek lehetőség szerinti átépítését
a nálam kiválasztott készülékbe.
6 HÓNAP GARANCIÁT VÁLLALOK MINDEN
LAPTOPRA ÉS SZÁMÍTÓGÉPRE.
Intel Core I3-I5 laptopok

42.000 Ft-tól!

Forduljon hozzám bizalommal!
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

4 lakosokat, hogy

FELÚJÍTOTT LAPTOP

és SZÁMÍTÓGÉP

MEGHIVÓ
Sármellék Önkormányzat Képviselőtestülete
közmeghallgatását

2019. április 24-én (szerda) 18.00 órára
összehívom.
A közmeghallgatás helye: ÁMK színházterem
(8391 Sármellék, Zala u. 1-2.)

Napirendi javaslat:
1./ Községünk közbiztonsági helyzete
(Szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő:
Keszthelyi Rendőrkapitányság képviselője
2./ Az önkormányzat 2018. évi munkájáról
szóló beszámoló, az önkormányzat
2019. évi költségvetésének ismertetése
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester
Horváth Tibor polgármester

