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Roma kulturális nap
A nyár sem telt programok nélkül.
Idén is megrendezésre került a
Roma Kulturális nap.
Augusztus harmadikán délután megtelt az iskola udvara. Az egybegyűlteket
Horváth Tibor polgármester és Bogdán László a kisebbségi önkormányzat
vezetője köszöntötte. A marhapörkölt
finom illata és pörgős ritmusok csalogatták az érdeklődőket. Idén is
nívós produkciót láthattunk a Komlói
Fekete láng és a Chache Rom Zenekar
előadásában.
Ugyanilyen pazar produkciót mutatott be a Boombatucada dobegyüttes
is, akik a közönség bevonásával emelték a hangulatot. Majd a Kopár Band
játszotta a talp alá valót. A jókedvű társaság a színvonalas produkciók után
éjjelig mulatott.
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Csillag lesés
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Kedves
Lányok,
Asszonyok!

Augusztus a csillaghullás, a meteorok hónapja, amikor
porszemcsék és kisebb kődarabkák ezrei égnek el látványos fénycsóvát húzva a Föld légkörében.

Ismét lehetőségük
nyílik helyben
nőgyógyászati rákszűrő
vizsgálaton részt venni.
A szűrés időpontja:
2019. 10. 02.
Nőgyógyász:
Dr. Doma Imre főorvos úr
Jelentkezés és időpont
egyeztetés telefonon
történik munkaidőben a
06 30/9871-613-as telefonszámon Horváth Beáta
védőnőnél. /Max.50 fő
szűrésére van lehetőség,
ezért a jelentkezés sorrendjében fog alakulni a névsor./
Kérjük saját egészségük
megóvása érdekében minél
többen vegyenek részt a
vizsgálaton!

Vida Krisztián, a Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpontjának tudományos főmunkatársa ennek tiszteletére tartott a lelkes
érdeklődőknek előadást az ÁMK aulájában. Krisztián csillagaktivitással foglalkozik. Előadásában más csillagok körüli
űr időjárásról mesélt, ami által meg tudják állapítani, hol
kereshetjük, vagy épp hol ne keressük az élet nyomait.
Krisztián magával hozta távcsövét, ami segítségével a
bolygókat szerettük volna meglesni. Sajnos ezt az időjárás
nem engedte meg, felhők takarták az eget. Talán majd jövőre
ismét lesz alkalmunk arra, hogy megcsodáljuk a Perseidameteorzáport.

Védőnői és Háziorvosi
Szolgálat

Folyamatosak a pályázati munkák
Ezúton szeretném a tisztelt Lakosságot tájékoztatni a beadott
pályázatok eredményéről, folyamatáról.
A nyár folyamán sikeres elbírálásban részesült:
• sármelléki általános iskola energetikai korszerűsítése pályázatunk melyben 249.000.000 Ft-ból újul fel az iskola, melynek kivitelezése ősszel elkezdődik.
• Ugyanezen pályázati kategóriában a „volt Pártház” épülete
is korszerűsítésre kerül 13.000.000 Ft összegben melynek kivitelezése szintén ősszel elkezdődik.
• Hungarikum pályázatnak köszönhetően 2.844.978 Ft támogatási összegből a Kis-Kuckó üzlet mellet lévő játszótér teljes
felújítása valósul meg.
• „A helyi identitása és kohézió erősítése” projektben rendezvények kerülnek megvalósítására 19.255.000 Ft értékben.
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A sokak által várt Zala Kétkeréken pályázat kivitelezési munkái
szeptember 4-én megkezdődnek mely a Zala töltéstől a Zala
utcán át egészen a Dózsa György utcán fog haladni.
Folyamatban vannak az Ipari park kialakításával kapcsolatos munkafolyamtok, ahol első körben a repülőtér
rendezési tervének elkészítése szükséges hogy a kivitelezés
megkezdődhessen.
Az elnyert és folyamatban lévő pályázatokon túl a Magyar
Falu programban 4 db pályázatot (temető korszerűsítése,
Petőfi Sándor utca felújítása, Hivatal épületének felújítása,
belterületi utak karbantartásához szükséges eszközfejlesztés)
nyújtottunk be, valamint más pályázati forrásból további 3 db
pályázat (Zártkerti terület fejlesztése, Autómentes nap rendezvény, „30 éve szabadon”-Szabadság koncert rendezvény)
elbírálást várjuk.

Vár
a könyvtár!
A Sármelléki Könyvtár továbbra is
várja olvasóit minden hétköznap
14:00-17:00 óráig az ÁMK-ban
• Kölcsönzés-folyamatosan fejlesztett állományunkból (Könyvek,
DVD-k, Hangoskönyvek)
• Helyben használat
• Könyvtárközi kölcsönzés
• Folyóirat-olvasó
• Internetezési lehetőség
A beiratkozás és a könyvtárhasználat ingyenes!
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Sármelléki Szüreti Főzőverseny Felhívása
Időpont: 2019. szeptember 21. szombat
Helyszín: ÁMK udvara, Sármellék, Zala u. 1.
Program:
11:30-tól Főzőcsapatok számára helyfoglalások
12:00 Verseny kezdete
16:15 Az elkészült ételek leadása
17:00 Eredményhirdetés
Kategória: pörkölt
Nevezési díj: nincs
Csapatlétszám: 5 fő
A rendezők által biztosított anyagok
és eszközök:
- műanyag tál és kanál,
- főzőhely, 1 db asztal, 1db pad, hulladékgyűjtő
zsák,
- kenyér,
- vízvételi lehetőség

A versenyre nevezés feltételei:
- kitöltött jelentkezési lap
- saját beszerzésű alapanyagok, melyet számla
ellenében 10.000 Forinttal támogatunk
- a mennyiség szabadon választott, a zsűrizéshez
1 tál készételt kérünk leadni
- a verseny napján 20 óráig 25 darab ételjegy
leadása
- a megvásárolt húsról előző napi vagy aznapi
számlát kérünk, a szavatossági idő ellenőrzése
céljából
- otthonról hozott jókedv

A versenyzők által biztosítandó anyagok
és eszközök:
- főzéshez szükséges anyagok, eszközök,
- a köret szabadon választható, de készítése nem
kötelező,
- a főzés bográcsban, üstben vagy más szabadtérben használatos főzőedényben végezhető
reduktorral ellátott gázrózsás tüzeléssel.

További feltételek:
- A verseny előfeltétele a nevezési lap kitöltése
(mely letölthető a www.facebook.com/amksarmellek oldalunkon) és annak visszaküldése
személyesen, postán az ÁMK (8391 Sármellék,
Zala u. 1.) címére vagy személyesen az ÁMK SHIP
irodájában, vagy elektronikusan az sarmelleki-
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amk@gmail.com címre, szeptember 16-ig.
Fontos a csapatok fantázianevének megadása a
jelentkezési lapon.
Pl.: Hami – papik csapata.

Értékelés:
Az elkészült ételeket, a főzési körülményeket
zsűri fogja bírálni.
Az értékelésnél a szokásos íz, illat, szín, állag, tálalás stb. mellett a következőket veszi figyelembe:
megjelenés, újszerűség vagy hagyománytisztelet.
A felhasznált anyagok ízben, színben és arányokban harmonizáljanak.
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Erdei Vándortábor
A 2018/19-es tanév nyara a szokásos
izgalmasnál is izgalmasabbra sikerült,
mivel rengeteg különféle tábor közül
lehetett választani. Napközis táborban
töltötték az időt azok, akiket érdekelt a
sport és angol nyelv, amelyek egy EFOP
pályázatnak köszönhetően teljesen
ingyenesek voltak, majd Balatonmárián
nyaralhattak azok, akik szívesen részt
vettek egy igazi „ottalvós” buliban.
Mi pedig a kalandos túrát választva a
Mátrába utaztunk.
Az Önkormányzat segítségével falubuszokkal utazhattunk az első szálláshelyre Sirokra. A vár tövében egy

Figyelem!
A zsűri döntése megfellebbezhetetlen!

Díjazás:
A győztesnek járó „Íz kavaró óriás vándor fakanál”,
valamint további ajándéktárgyak.
Az első helyezett 15.000

Forint, a második
helyezett 10.000 Forint, a harmadik helyezett
pedig 5.000 Forint értékű ajándékutalványban részesül.
Tájékoztatunk minden résztvevőt, hogy az ÁMK
udvarán gépjárművel parkolni tilos!

Főzőhelyi rend és tisztaság, csapatmegjelenés:
A főzésben azon személyek vehetnek részt,
akik kifogástalan egészségi állapotban vannak
és betartják a személyi tisztaságot. A zsűri folyamatosan értékeli: az előkészítés, ételkészítés
körülményeit, higiéniáját, különös figyelemmel
bárminemű eszköz vagy élelmiszer földön való
tárolására! A csapat megjelenését, annak ötletességét! Az egészségügyi előírásoknak megfelelő
fejkendő vagy sapka viselése a verseny alatt
kötelező! A főzőverseny végén a csapat a területét köteles tisztán átadni a szervezőknek!
Minden főzésre vágyó csapatot örömmel fogadunk.

katonai sátortáborban kaptunk pihenési
lehetőséget. Persze azonnal túrázni
akartunk, akkor még sok volt az energiánk, így felmentünk a várba és körbejártuk, megcsodáltuk azt. Kb 2 km-t
gyalogoltunk, akkor még gond volt az
esti alvás...
A második nap már megmutatta mire
is vállalkoztunk: a Mátra gerincén felkapaszkodva a Csevice Erdei Iskolába igyekeztünk, a tervezett útvonalhossz 19,1
km. Persze Imre bá szerint, ha már
arra járunk csak pár kilométeres kitérő
lenne, ha megnéznénk az egykori Recski munkatábort, megnéztük és a végső
útvonalhossz így kb. 26 km lett. Ezek
után nagyon örültünk a meleg vizes zuhanynak és a finom vacsinak az egyetlen
kőházas szálláshelyünkön. Nem kellett
senkit elringatni.
Lefekvés előtt még megbeszéltük, hogy
úgyis elég rövid a következő napi túrahossz (7 km) nézzük meg reggel a közelben levő Parád híres kocsimúzeumát.
Megérte a plusz 5 km, fantasztikusan
szép volt a múzeum. Ezt követően az
eredeti tervnek megfelelően folytat-

tuk utunkat az Ilona-völgyi
vízeséshez, ahol az andezitsziklafalon, egy V alakú
hasadékon keresztül zuhog alá a víz, csaknem 10 m
magasból. Nagyon élveztük
a látványt. Elhaladtunk a
Felsőtarjánkai erdészház, és
a Markazi várrom mellett,
hogy eljussunk első nomád szálláshelyünkre a Nagybükkfai-tisztásra. Zöld
katonai sátrak egyvonalban, vizes tartályok és egy kisebb sátor fürdőszobaként
funkcionálva, és két „pottyantós” WC az
erdő aljában. Néma csend körben, amit
csak a mi érkezésünk tört meg. Újabb jó
ötlet: tábortűz! A fiúk azonnal elindultak
fát szedni, és egyetlen tűzoltónk hatalmas tüzet rakott, amit távol tartotta a
szúnyogokat és az erdei vadakat.
A másnapi terv a Gallyatető elérése
volt, de persze, csak nem megyünk haza
úgy, hogy a Kékestetőt kihagytuk! így
a Markazi-kapu és a Disznő-kő mellett
továbbhaladva északi irányba fordultunk, hogy Magyarország legmagasabb
hegycsúcsát meghódítsuk. Boldogan
csücsültünk egykupacon a fénykép kedvéért, bár egy kis üröm volt az örömben, hogy aznap még el kellett jutni
Gallyatatőre is, ezért összeszedtünk
maradék erőnket és az újabb csúcs hódítására indultunk. Két csúcs egy nap! És
kb 22 km hegynek fel és le. Gallyatetőn
kellemes meglepetés ért bennünket: egy
pihenőnap következett. Nagyon jó prog-

ramot találtak ki nekünk aznap estére,
két csillagász érkezett és egy fantasztikus
bemutatót tartottak nekünk az éjszakai
égboltról. Sok mindent megtudtunk
például melyik csillag látható elsőként az
égen, honnan tudjuk merre van észak,
melyik csillagképnek mi az elnevezése,
és a hatalmas távcsövön keresztül olyan
dolgokat láttunk, amiket még soha, többek között a Szaturnuszt a gyűrűjével.
A pihenőnapot kihasználva néhányan
tovább aludtunk reggel, játszottunk és
beszélgettünk, de a legelszántabbak
részt vettek egy a környéket bemutató túrán. A következő immár 6. nap
célpontja Fenyvespuszta, ahol ismét
egy nomád táborhely vár ránk, a maga
csendes, izgalmas romantikájával. Útba
ejtettük Mátraszentistvánt, ahol találtunk egy szuper presszót és egy állatfarmot, Ágasvár turistaháznál megpihentünk egy kicsit, majd eljutottunk a
Cseresznyés-torokba, ahol még nagyobb
tüzet raktunk, énekeltünk, szalonnát és
kolbászt sütöttünk és élveztük, hogy rajtunk kívül senki nincs a közelben, miénk
a világ!
És elérkezett az utolsó nap reggele, lesétálni Tar vasútállomására és Budapestre
utazni körülbelül 100 km-rel a lábunkban. Fájt a szívünk, még maradtunk
volna, egy még nagyobb tüzet rakni,
hangosabban énekelni, még többet
beszélgetni. Imre bá azt ígérte jövőre is
szervez ilyet, és én biztosan ott akarok
lenni, ti nem? :)
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Önkormányzati
választási különszám
A közelgő, 2019. október 13-i önkormányzati választásokon induló jelölteknek ezúttal is megjelenési
lehetőséget biztosítunk a Kereplőben. A polgármesterjelölteknek ½ oldal, a képviselő-jelölteknek ¼ oldal
terjedelemben biztosítunk felületet bemutatkozásuk illetve a településsel kapcsolatos terveik ismertetésére.
Kérem a Tisztelt jelölteket, hogy a megjelentetésre szánt
anyagaikat és amennyiben fotót csatolnának úgy azt is
2019. 09. 20-áig juttassák el a sarmellekiamk@gmail.
com e-mail-címre, vagy az ÁMK-ban a SHIP irodába elektronikus formátumban! A választási kiadvány
tervezett megjelenési ideje 2019. szeptember vége – október eleje.
Minden jelöltünknek sok sikert kívánunk a megmérettetéshez!

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.
Asztali számítógépek
-tól!
monitorral

20.000 Ft
Laptopok iskolakezdésre 30.000 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

6 lakosokat, hogy

FELÚJÍTOTT LAPTOP

és SZÁMÍTÓGÉP

Gólyahír
Köszöntjük településünk
legifjabb lakóit!

Balogh Róza Anna

2019. 06. 15. Sármellék, Dózsa György út 308.

Bor Tibor Lajos

2019. 07. 15. Sármellék, Dózsa György út 108.

Varró Vivien

2019. 08. 14. Sármellék, Dózsa György út 121.

MEGHIVÓ
Sármellék Község Önkormányzata
LAKOSSÁGI FÓRUMOT hív össze.
A lakossági fórum ideje:
2019. szeptember 11. (szerda) 16.30 óra
A lakossági fórum helyszíne:
ÁMK színházterem (8391 Sármellék, Zala u. 1-2.)

Napirendi pontok:
1. DRV Zrt. tájékoztatója a községben lévő
vízhálózattal kapcsolatban
Elődaó: DRV Zrt. képviselője
2. M76 gyorsforgalmi út (Keszthely,
Fenékpuszta – Misefa közötti szakasz)
megvalósításához rendezési terv módosítása
Előadó: A.D.U. Építész Iroda Kft. képviselője
A lakosságnak a fórum után 8 napig, azaz
2019. szeptember 19. napig lehetősége van
írásban véleményt, észrevételt leadni
a rendezési terv módosításához.

Sármellék Község Önkormányzata

