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Sármelléki Életfa ünnepség

Május 4-én szombaton az ÁMK-ban szerény ünnepséget tartottunk. Először az óvodások és az iskolások anyák napja alkalmából kedves verseket, dalokat
adtak elő. Majd a 2017-2018-ban született gyermekek Horváth Tibor polgármester úrtól egy oklevelet vehettek át szüleikkel. Minden gyermek neve és
születési dátuma egy jelképes falevélre került, majd a faleveleket elhelyeztük a „Sármelléki Életfát” körülvevő kövekre. Ezzel a hagyománnyal a lakóhelyhez
való kötődést szeretnénk erősíteni a felnövekvő nemzedékben.
Idén 30 gyermeket köszönthettünk:
Banicz Zalán, Takács Máté Dávid, Paunescu Alessia Maja, Szécsi Anasztázia, Szabó Laura, Kámán Zoé, Nagy Natasa Zselyke, Bokor Benjamin Filip, Tóth
Adrián Jenő, Németh Máté, Vodráska Henrietta Kitti, Németh Kinga, Megyes Tamás, Csüri József, Ács Dalma, Kila Dániel, Tasner Árlen, Kőcs Hanna Zsófia,
Klinger Emma, Baján Auróra Hanna, Potyondi Viktória, Németh Botond Krisztián, Tömpe Dominik Richárd, Magas Zorka Hanna, Jónás Dávid, Horváth
Natasa, Piszker Boglárka, Hetesi Levente László, Lénárt Noel és Lénárt Hanna.
Szívből Gratulálunk a szülőknek a gyermekekhez.

Erdélyi kirándulásunk
A Határtalanul pályázat segítségével a Sármelléki Általános Iskola 7. osztályosai
osztályfőnökük kíséretében ezév április 10. és 13. között Erdélybe utazhatott. Szerdán a
kora reggeli órákban indultunk a zalaszentgróti és zalacsányi diákokkal együtt, és
délután már Vállajnál átléptük a határt. A határátlépést követően megismerkedhettünk
idegenvezetőnkkel Tiponucz Tiborral. Kirándulásunk első állomása Nagykároly volt, ahol
megtekintettük a Károlyi kastélyt és az Aranyszarvas fogadót, ahol Petőfi Sándor
megismerkedett Szendrey Júliával. Miután megcsodáltuk a kastélyt és a fogadót,
folytattuk utazásunkat Szatmárnémetibe. Idegenvezetőnk bemutatta nekünk a város
látványosságait, melyet ámulattal figyelt mindenki. A későbbiekben Koltóra mentünk,
hogy megtekintsük a Teleki kastélyt, ahol Szendrey Júlia és Petőfi Sándor a mézes
heteiket töltötték, majd elfoglaltuk szállásainkat, ahol kedves szállásadók és bőséges
vacsora fogadott minket. A második napon Máramarost tekinthettük meg.

Kereplő
Folytatás az első oldalról:
Karácsfalván csodálatosan kifaragott kapuk tárultak szemünk elé, melyről alig bírtuk levenni szemeinket. Deszén alkalmunk volt megtekinteni a híres fatemplomot, ami
kívülről is lenyűgöző, de igazi értékei a bent lévő freskók voltak. Utunk ezután Barcánfalvára vezetett, ahol az ortodox kolostort tekintettük meg, amelynek épületei a
máramarosi faépítészet remekei. Következő állomásunk Szerfalva volt, ott a hagyományos falukép mellett az ősi mesterségek emlékeit is láthattuk. A délutáni órákra a
három intézmény tanulói összebarátkoztak, így ezután szinte elválaszthatatlanok lettek, ami még izgalmasabbá és érdekesebbé tette a hátralévő időt. Szaploncán a híres
Vidám temetőt tekintettük meg, ami mindenkit elvarázsolt és kábulatba ejtett.A harmadik napon reggeli után meglátogattuk a koltói iskolát, ahol betekintést
nyerhettünk az itt tanuló diákok életébe. Majd mi is bemutathattuk az iskoláinkat egy kiselőadással. Átadtuk ajándékainkat, majd miután búcsút vettünk, túrázni
indultunk a Gutin-hegységbe, a Bódi-tóhoz, ahol mesés képeket csinálhattunk és gyönyörködhettünk a tájban. A legnagyobb élményünk mégis az volt, hogy a
hegycsúcsra libegővel mehettünk fel, és onnan libegővel jöhettünk le. Bár nagyon hideg volt a magasban a látvány és a kaland kárpótolt mindenért. Hazafelé Jódon
megtekintettük a világörökséggé nyilvánított 8 máramarosi fatemplom közül a legrégebbit, amely még diákszemmel is gyönyörű volt. Utunk során kedves idegen
vezetőnk viccekkel ütötte el az időt, melyeken a diákok és a pedagógusok már a hasukat fogták a nevetéstől. Máramarosi utunk utolsó állomása Nagybánya volt, ahol
látogatást tettünk a Képzőművészeti Múzeumban, és rövid sétát tettünk a belvárosban, és Tibi bácsi bemutatta az építészeti remekeket: a Teleki Házat, Erzsébet házat, a
katolikus templomot, a Szent István torony és végül, de nem utolsó sorban az István Király szállót. Sajnos ezután könnyes búcsút kellett vennünk, a kedves
vendéglátóktól, a finom ételektől, a kedves idegenvezetőtől, a buszsofőrtől, aki mindvégig vigyázott ránk és épségben elvitt és haza hozott minket, az új barátoktól, a
szép látványtól és a kedves pedagógusoktól. Nehéz volt hazajönni, még maradtunk volna, hogy újabb és újabb élményekkel gazdagodjunk.

„Fülöp Ferenc” Szólótáncverseny 2019.

Pandur Anett
Pandur Anett

A Muharay Elemér Népművészeti Szövetség rendezésében 2019. március 23-án, Bagon
rendezték meg a „Hozd a saját táncod” elnevezésű „Fülöp Ferenc” szólótáncversenyt.
Országos versenyük meghirdetésével céljuk, hogy ösztönözzék a hagyományőrző
együttesekben táncolók táncos ismereteinek gyarapodását. Archív gyűjtések és az
idősebb táncosok segítségével a helyi táncok elmélyült tanulmányozását.
Én Ács János verbunkját és cséphadaró táncát vittem a zsűri elé.
Követelmények:

az együttes által őrzött saját tánchagyomány alapos ismerete

koreográfiai beállításokat nélkülöző, a táncra jellemző motívumkészletből
építkező
improvizáció

egyéni előadásmód,

harmonikus mozgás, esztétikus megjelenés, stílushű viselet.

térbeosztás

zenével való kapcsolat
A díjazottak megkapták a „Fülöp Ferenc hagyományőrző táncos” címet.
Alkalmanként meghívást kapnak a Szövetség Országos rendezvényeire és külföldi
szereplésekre.
Olyan öröm ért, hogy a díjazottak között lehettem én is. Ez hihetetlen elismerés
számomra, hiszen 10 évvel ezelőtt még mi táncosok alig tudtunk valamit Sármellék
hagyományairól, táncairól. Régmúlt korok letűnt hangulata fogalmazódott meg bennem,
mikor elkezdtük ezt a „24. órában”, de a tudatos kutatásmódszertan és a támogató közeg
segítette munkámat. Ez az elismerés nem egyedül enyém, hanem a miénk is, mert
Sármellék újból bekerült a táncos vérkeringésbe, nyomot hagyva és értéket közvetítve.
Ennek újabb vetülete, hogy 2019. május 25-én, Budapesten a Hagyományok Házában
gálaműsort szerveznek, ahová meghívtak engem is a sármelléki táncanyag bemutatására.
Tovább folyik a szakmai munka a csoportban is, hiszen a Tüskevár Táncegyüttes, az
ovisokkal, iskolás gyerekekkel közösen egy önálló műsorral kedveskedik a helyi
közösségek számára május 31-én, pénteken 18 órakor az ÁMK színháztermében, amelyre
mindenkit szeretettel várunk.
A hagyománygyűjtés nem áll le, tovább folyik e szakmai munka. E munkába szeretném
Önt is bevonni, hiszen ha tud maga közelében családtagot, ismerőst, aki helyi néprajzi
értékeket még képvisel (viselet, tánc, népdal, helyi hagyományok), szívesen felkeresnénk
őket és megörökítenénk a jövő generációinak számára. Hívjanak bizalommal,
telefonszámom: 0670/9319-707
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Önkormányzati tájékoztató a közösségi együttélés alapvető szabályairól
szóló 9/2015.(III.26.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseiről
Sármellék község közigazgatási területén TILOS
a.) belterületen kerti hulladékot és avart égetni vasárnap és ünnepnapokon,
b.) háztartási, veszélyes és ipari eredetű hulladékot (műanyagot, gumit,
vegyszert, festéket, illetve ezek maradékait) tartalmazó hulladékot égetni.
Sármellék község belterületén TILOS motoros gépet használni vasárnap és
ünnepnapokon.
Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni
a.) a tulajdonában, kezelésében, használatában, bérletében lévő ingatlan
tisztántartásáról, gyommentesítéséről, kaszálásáról, továbbá az ingatlan
rendszeres takarításáról, rovar és rágcsálómentesítéséről,
b.) az ingatlana előtti, melletti közterület (különösen járda, zöldsáv, árok)
úttestig terjedő teljes területének gondozásáról, tisztán tartásáról,
környezetkímélő hó- és síkosság-mentesítéséről,
c.) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai, továbbá az ingatlana
előtti árok tisztításáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó
anyagok és más hulladékok eltávolításáról,
d.) az ingatlanáról a közterületre nyúló fák, bokrok és élősövény
visszavágásáról.
A vendéglátó-ipari egységek, kereskedelmi, üzlethelyiségek és más
árusítóhelyek üzemeltetője köteles gondoskodni az üzletek előtti járdaszakasz
tisztántartásáról, hó- és síkosság-mentesítéséről, a zárás előtt a szemét
összetakarításáról.
A közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztása, megszegése miatt
az elkövető
a) ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírsággal,
b) kétszázezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.
Kérjük a rendelet betartását.

Kereplő

Önkormányzati tájékoztató
Tájékoztatjuk a Község Lakosságát, hogy a Pest Megyei
Kormányhivatal az M76 gyorsforgalmi út Zalaegerszeg –
Fenékpuszta közötti szakasz környezeti hatásvizsgálati eljárása
során közmeghallgatást tart.
A közmeghallgatás helye. Alsópáhoki Művelődési Ház (8394
Alsópáhok, Dózsa Gy. u. 4.)
A közmeghallgatás időpontja: 2019. május 30. 11.00 óra
A dokumentáció elektronikus elérési helye:
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/kornyezetvedelmihirdetmenyek
Az észrevételeket a közmeghallgatás időpontjáig az eljáró
hatósághoz (Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi
és Természetvédelmi Főosztály 1016 Budapest, Mészáros u.
58/a.), vagy a közmeghallgatás helye szerint illetékes
települési önkormányzati jegyzőjéhez lehet benyújtani.
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Kereplő

Kormányablak busz
Tájékoztatjuk a Község Lakosságát, hogy a
kormányablak busz május hónapban az alábbi
időpontban tart ügyfélfogadást:
2019. május 28. 14.00 – 15.30
Az ügyfélfogadás helye: Sármelléki Közös
Önkormányzati Hivatal udvara (Sármellék, Dózsa
Gy. u. 324.)

Gólyahír
Köszöntjük településünk legifjabb lakóit!
Tóth Barnabás 2019.05.02 Sármellék, Ifjúság
utca 6
Czédula Sára 2019.04.05 Sármellék, Dózsa
György utca 50
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