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Helyi közösségi aktivitást növelő

családi program

2020-ban rengeteg rendezvény elmaradt országszerte. Mi is elhalasztottuk vagy épp lemondtuk előzetes terveinket, rendezvényeinket.
Lehetőségünk nyílt megszervezni a „Közösségfejlesztő
helyi identitást erősítő programsorozat Sármellék és
Szentgyörgyvár településen”
a TOP-5.3.1-16-ZA1-00012
pályázat jóvoltából egy
közösségi aktivitás növelő
családi programot.
Családok, baráti társaságok, civilszervezetek, egyesületek jelentkezhettek a főzőversenyre. Kísérő programként pedig légvár, és színpadi műsorok szórakoztatták az érdeklődőket.
2020. szeptember 26-a jó hangulatban telt. 15 csapat jelentkezett, hogy megfőzhesse a legfinomabb gulyást. Sármellékről és a környező településekről, valamint a picit távolabbi Szepetnekről is voltak vállalkozószellemű főzőcsapatok.
A zsűri végül a „Családban marad” nevű csapat főztjét találta a legjobbnak, így
ismét ők vihették haza a nyertesnek járó vándor fakanalat. Második helyezett
a „Korona team” lett, míg a képzeletbeli dobogó harmadik fokára a „Szülői
munkaközösség” csapata léphetett. A bíráló bizottság a Bor-Ászok és a Szepetneki
„Hadd főzzek ma magamnak!” Főzőklub ételét különdíjjal jutalmazta.
Míg a főző sátrak körül készültek az ételek a rendezvénysátorban kulturális
programok szórakoztatták a közönséget. Felléptek a Zalavári kulturális és Hagyományőrző csoport tagjai, az általános iskola diákjai, a Tüskevár néptánc csoport hagyományőrzői. Köszönjük nekik a közreműködést. Zalavárról Benke Éva és
Enikő gondoskodott a közönség szórakoztatásáról jobbnál jobb dalokkal. Hévízről
a Jazzy Pop Singers egyórás koncertet adott. Este pedig MR RICK fokozta a hangulatot. Sajnos a bál 11 órakor véget ért, de így is nagyon jól érezte magát a társaság.
Terveink szerint egy közlekedésbiztonsági nap is megvalósult volna „2 keréken
Sármelléken” címmel. Gőzerővel készültünk, de az utolsó előtti pillanatban le
kellett mondanunk a rossz idő miatt. Ezt a programot tavasszal természetesen
megtartjuk.
Köszönjük az Önkormányzat
segítségét, az önkormányzati és ÁMK-s dolgozók,
az önkéntes segítők és
mindazok munkáját, akik
hozzájárultak a rendezvény
sikeréhez.
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TÁJÉKOZTATÓ
A Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal nevében tájékoztatom a Lakosságot, hogy Sármellék és
Szentgyörgyvár Önkormányzatok Képviselő-testületei a 2020. szeptember 24-én tartott együttes ülésükön a járványhelyzetre való tekintettel döntöttek a Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadási rendjének módosításáról.
A Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadása 2020. október 1. naptól az alábbiak szerint
módosul:
Kedd:
8.00 órától 16.00 óráig
Szerda:
8.00 órától 16.00 óráig
Hétfőn, csütörtökön és pénteken a Hivatalban az ügyfélfogadás szünetel.
A hivatali ügyintézésre javasoljuk a telefonon, e-mailben és postai úton történő ügyintézést, valamint
a Hivatal hátsó bejáratánál elhelyezett postaláda használatát. Kérjük, hogy a postaládában elhelyezett
beadványokra a telefonszámot írják rá.
VÁSÁRLÁSI UTALVÁNYOKRA VONATKOZÓ KÉRELMEK:
Az október 1. és november 15. között benyújtandó vásárlási utalványokra vonatkozó kérelmet
a Hivatal előterében lehet leadni az alábbi időpontokban:
Hétfő, csütörtök: 8.00 órától 12.00 óráig
Kedd, szerda.
8.00 órától 16.00 óráig

HIVATALI ELÉRHETŐSÉGEK
POLGÁRMESTER
Horváth Tibor
30/8492-493 83/554-207
e-mail: pmsarmellek@t-online.hu

JEGYZŐ
Hetesi Krisztina
83/355-001/12-es mellék 83/355-186
e-mail: jegyzo@kisbalatonnet.hu

Lakcím nyilvántartási
és kereskedelmi ügyek intézése
Kaszab Mónika
83/554-004
e-mail: sarmellek@kisbalatonnet.hu

Adóügyek intézése
Bojt Attiláné
83/355-001/15-ös mellék
e-mail: ado@kisbalatonnet.hu

Szociális, gyámügyi anyakönyvi, hagyatéki ügyek valamint adásvételi
szerződések kifüggesztése ügyek intézése:
Szabó Tünde
83/355-001/17-es mellék
e-mail: igazgatas@kisbalatonnet.hu
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Új év 2020/2021

Annyit már az elején elmondhatunk, hogy ez egy különleges év. 2020-nak nem
csupán a számszerűsége különleges, sok mindenben át kellett szerveznünk az
életünket is. A hétköznapok ünnepek lettek és sajnos az ünnepek gyakran váltak hétköznapokká. A digitális oktatás nagy kihívás volt diáknak, pedagógusnak és szülőnek egyaránt. A ballagás az intézményvezetésnek és a Tankerület
vezetőjének köszönhetően a mi iskolánkban nem kellett, hogy elmaradjon, ami
nagy örömet okozott a ballagó nyolcadikosoknak és szüleiknek. Megható és kedves ünnepséggel tudtak elbúcsúzni iskolájuktól, ahol az elmúlt nyolc évben írni-olvasni tanultak, megismerkedtek nemzetünk történelmével és irodalmával, természettudományos ismereteket szereztek, énekeltek, szavaltak és persze sokat nevettek. Mostanra már mindannyian valamelyik
környékbeli középiskola tanulói lettek és ezúton is nagyon sok sikert
kívánunk nekik.
A karantén szigorú rendelkezéseinek enyhítése után a nyár már egy
kissé lazábban, vidámabban telt. Táborokat tarthattunk, ami egy kicsit
enyhített a bezártságon és jó volt a barátokkal, osztálytársakkal, kollegákkal találkozni. Zsuzsa néni és Marika néni egy szuper napközis
tábort szervezett a suliban, ami tele volt érdekességgel, sok-sok játékkal és gyermek nevetéssel. Imre bácsi idén nyáron két vándor tábort is
vezetett. Az egyikben a fiatalabbak míg másikban az öreg diákok vettek
részt. A kisdiákok útja a Bakony emelkedőin és lankáin vezetett végig,
ahol a túrák után az erdei táborhelyek vad romantikája tette izgalmassá
az estéket és éjszakákat, ahol a róka cipőt lopott és a pókok szőtték
Napközis tábor - Sármellék
szépre a sátrakat. A másik csapat a Börzsönyben kirándult jó hangulatban, ahol a Remete barlangokhoz érve elképzeltük, milyen lehetett
remeteként élni, Drégely várába menetelve, eszünkbe jutott milyen nehéz sora lehetett a nehéz fegyverekkel megpakolt katonáknak felfelé a hegyen, de minden fáradtságunkat elfelejtettük, amikor a Csóványos kilátójából 938 méter magasból körbe
néztünk, ismét megállapítottuk, milyen gyönyörű is a mi hazánk.
Aztán vége lett a nyárnak. Azt hiszem ez az év azért is különleges, mert a 2020/2021-es tanévben a gyerekek boldogan jöttek
az iskolába. Sokuk szájából hallottam, hogy: végre! A tanévet
egy bájos műsorral indítottuk, amelyet köszönünk a harmadik
osztályosainknak, és ez alkalom volt arra is, hogy az első osztályosok bemutatkozhattak és a Sármelléki Általános Iskola pol-

Bakony - Erdei Vándortábor
gáraivá fogadhattuk őket. Az iskola minden tanulója ajándékot
kapott, egy – az intézmény emblémájával ellátott –nyakkendőt,
ezentúl az ünnepségeken ennek viselésével is kifejezzük az
összetartozásunkat.
Most egy kicsit izgulunk, szeretnénk, ha minden a hagyományos
módon történne. Szeretnénk iskolába járni, tanulni, tanítani.
Örülni az egymással töltött időnek, együtt ünnepelni, együtt
játszani, nevetni és tudják mit, nem is olyan jó ez a számítógépes világ, szeretünk beszélgetni és elbújva pletykálni is néha,
látni a barátnők új ruháját, és a fiúk focizni akarnak egymással,
kiabálni és futkosni az iskola udvarán. Boldog Új Tanévet kívánunk!
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A zökkenőmentesebb utakért

A 2020. július 4-én történtekről:

Sármellék Petőfi utcája évek óta felújításra szorul. Amíg meg
nem érkezik a „felmentő sereg”, vagyis a támogatás a teljes
útjavításra, addig is szeretnénk rajta közlekedni, és ha lehet,
zökkenő(bb) mentesen.
Így gondolta Szabó Lóránt Péter helyi képviselő úr is, aki megadta
a kezdő lökést, az elszántságot. Tiszteletdíjából finanszírozta a 4
tonna hideg aszfaltot. Ennek díjmentes szállításával Kelemen Tamás
képviselő úr járult hozzá az ügy sikerességéhez.
Akiknek a legfontosabb volt, természetesen az utca lakosai, ahogy
tudtak, segítették a munka menetét (kátyút sepertek, biztattak).
A munka dandárját Palotai Béla, Molnár Zsolt, Király Gyula, Boldi Tibor, Szabó Péter, Molnár Lajos, Szabó Lóránt Péter és Hetesi Tibor végezték el, egy lelkes kis csapatot alkotva, így kátyú mentesítve az utcát.

A 2020. július 18-án történtekről:
Sármellék tavaly megújult képviselő testülete (Horváth Tibor,
Bódai Tibor, Itkorné Magas Ibolya, Tamásné Zsuppányi Andrea, Horváth Szilárd, Kelemen Tamás, Szabó Lóránt Péter)
csapatépítő tréningként ideiglenes útjavítást hajtott végre az
idősek otthona mögötti, önkormányzati tulajdonú úton.
25 tonna bánya meddőt dolgoztak be a kátyúkba, aminek
árát Bódai Tibor állta, a beszerzést és szállítást pedig Kelemen Tamás.
A bánya meddőből és a munkás kezek energiájából jutott
még a Kossuth utca végére és a Zala utcára is.
Köszönjük a munkájukat!
Szabó Mária

Összetartozás napja
A Nemzeti Összetartozás Napja az 1920-as trianoni békeszerződés aláírásának
évfordulójára emlékező, június 4-ére eső nemzeti emléknap Magyarországon.
Sármelléken megemlékezést tartottunk a trianoni békediktátum aláírásának
100. évfordulója alkalmából. A település önkormányzata erre az alkalomra
készíttetett emlékművet, amelyet Bóka Tibor plébános áldott meg.
Hogy mit is jelképez ez a nap azt Kamondiné Bóta Melinda történelem tanárnő
mesélte el nekünk.
Iskolánk tanulói verssel és megható dalokkal emelték a megemlékezés fényét.
Horváth Tibor polgármester úr testvértelepüléseinket is köszöntötte Erdélyben és a Vajdaságban. A határon túli elszakított részeknek együttérzését fejezte ki az elmúlt 100 év viszontagságai miatt. Megköszönte, hogy ápolják és megélik
mindennapjaikban közös értékeinket, hagyományainkat, anyanyelvünket távol az anyaországtól. „Ti mutattok követendő
példát a hit a hazaszeretet és a remény oltárán. Mi ebből az
erőből tudunk építkezni, ezzel az energiával tudunk közösen
erősek lenni itt a Kárpát-medencében” – mondta településünk polgármestere.
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Az ÁMK élete a karantén alatt
Márciusban jött a váratlan hír, hogy home office-ba kell vonulni azoknak akik megtehetik. Bezártak az óvodák és iskolák. Településünk diákjai és óvodásai is online tanultak. A mi intézményünk is bezárt. De nem tétlenkedtünk. Nagytakarítottunk, lomtalanítottunk, vidám képeket festettünk az iskola étkezőjének és az ÁMK tanulási termének a falára.
A karantén alatt ért minket a Húsvét és az anyák napja is. Május első
vasárnapjára egy kis online videóval köszöntöttük az édesanyákat
Molnár Virág, Papp Nikolett és
Baraté Marcell közreműködésével.
Online karantén játékokat is hirdettünk. Szép számmal érkeztek a
versmondó versenyre videóban a
versek, a rajz és dekorációs versenyre és a sütemény szépségversenyre pedig fotók. Öröm volt számunkra, hogy online versenyeinkre
nem csak településünkről érkeztek jelentkezések, hanem többek
között Hévízről és Nagylókról is. Az
óvodásoktól a felnőtt korcsoportig
voltak versenyzőink.
A „Maradj Otthon” versmondó
verseny nyertesei:
Ovis korcsoport :
• Takács Odett és Tüttő Danika
Általános iskolás Korcsoport:
• első helyezést ért el Erős András és Gál Réka.
• Második lett Somogyi Bianka
•	Harmadik helyezést értek el Gelencsér Dorina és
Baraté Marcell
Általános iskola felső tagozat:
• Takács Hanna első helyezést ért el.
A felnőtt korcsoport nyertesei:
• Első helyezést ért el Péter Sándor
• második lett Péterné Bakos Marianna
• Harmadik helyezett Takácsné Marika lett
Húsvéti rajz és dekoráció készítő játékunk értékelése a
következőképpen alakult:
• Az ovisok közül Hetesi Misa első helyezett
•	míg Lévai Istvánka második helyezett lett. (Közben
Istvánka iskolás lett)
Az általános iskolás versenyzők:
• Nagy Gvendolin első helyezést ért el
• Ferenczi Kristóf második helyezett lett
•	Hetesi Vilmos és Baraté Marcell a képzeletbeli
dobogó harmadik fokára léphet.
A felnőtt korcsoportban:
• két elsőhelyezett lett Szabó Mária és Zsiborás Katalin
• a második helyezést pedig Szí Katalin nyerte
A húsvéti kalács és sütemény szépségversenyen:
• Czeglédi Zsuzsa répatortája lett az első és
• Tamásné Marika báránykája a második
Köszönjük mindenkinek a részvételt és reméljük máskor
is ilyen aktívak lesznek!
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Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek!

A Tüskevár Táncegyüttes táncolásra hív!
Idén is meghirdetjük a néptáncot! Az 5-6. osztályosoknak hétfőnként 16.00-16.45ig tartjuk a foglalkozásokat, a 7-8. osztályosokat pedig szívesen látjuk a tánccsoport tagjaként, melynek próbái hétfőn és pénteken 17.00-19.00 óra között zajlanak.
Drága kincs ez, amelyet tiszta szívvel ajánlunk. Milyen is a mi táncunk? Megtanítjuk, ha
csatlakozol közénk! További információ: Üst Gyula +36 70 931 9707

Jótékonyság
Településünk lakosa, Nagy István János már sokadik alkalommal bizonyítja segítő szándékát. Egy évvel ezelőtt a sármelléki Gondviselés Háza Sárga Rózsa Időskorúak Otthonának
ajánlott fel kerekesszékeket és olyan eszközöket, ami az idősek
kényelmét szolgálja.
Legutóbbi adománya a Zalaszentlászlói Integrált Szociális
Intézmény lakóinak nyújt segítséget kétszeri felajánlás keretében.
Az Intézményvezető asszony Köszönetét fejezi ki az
adományért.

Gólyahír
Köszöntjük településünk legifjabb lakóit!
Tököli Balázs 2020. 02.19. Sármellék Dózsa Gy. u.142
Kontor Izabella 2020. 04.16. Sármellék Dózsa Gy. u.
Horváth Éva 2020. 04.19. Sármellék Dózsa Gy. u 14
Nagy Alíz Dóra 2020. 04.30. Sármellék Tüskevár u. 13
Hunyadi Donát 2020. 06.15. Sármellék Ifjúság u.16
Németh Miléna 2020. 06.29. Sármellék Dózsa Gy. u 269 .
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