KEREPLÕ

XXIV. évfolyam 2. szám – 2022. május

www.sarmellek.hu

Sármelléki táncok a Papp László Budapest Sportarénában!

Táncháztalálkozó 2022

Muharay-gála • 2022. április 2. szombat, 19.30-20.30
Küzdőtér, Nagyszínpad

A 30 éves Muharay Elemér Népművészeti Szövetség gálaműsora

A Muharay Szövetség működésének alapja a több évszázados paraszti kultúra és a hagyományos
közösségek értékeinek megőrzése, továbbadása, ezáltal kulturális örökségünk folyamatosságának biztosítása.
Munkájukban és rendezvényeiken, ahogyan a hagyományőrző
együttesekben is, minden korosztály részt vesz, így megvalósulhat
a tudás átadásának és átvételének
tradicionális és élményszerű formája. Vallják, hogy a hagyományaink csak akkor maradhatnak
fent, ha megéljük őket, mint ahogy
szlogenjük mondja: „Járd a saját
táncod!”
Műsorukban szerepelnek a Népművészet Mesterei, Fülöp Ferenc
szólótáncosi díjjal rendelkező szólisták, képviselve tájegységeink
magyar, német és szlovák nemzetiségeink hagyományát.

Települések, ahonnan a táncosok
érkeznek:
Bag, Bogyiszló, Decs, Érsekcsanád,
Gara, Gencsapáti, Hosszúhetény,
Hőgyész, Isaszeg, Kalocsa, Kapolcs,
Kapuvár, Komló, Kozármisleny,
Magyaregregy, Miske, Mórágy,
Nagyecsed, Nemesnádudvar,
Őcsény, Paks, Rimóc, Sármellék,
Sárpilis, Sopron-Ágfalva, Szany,
Szil, Uszód, Varsány, Veresegyház,
Veszprém, Vitnyéd.
Sármellék újból felkerült a néptánchagyomány képzeletbeli térképére, ahol ezt a népi kultúrát
sajátjukként élik, őrzik, s alakítják
azt!
Nagy öröm ez számunkra, hogy
ilyen neves, országos rendezvényen képviselve van falunk és
tánchagyományai, mivel községünkben is van Fülöp Ferenc díjjal rendelkező táncos, Üst Gyula a
Tüskevár Táncegyüttes művészeti

vezetője személyében, aki feleségével, Koltai Beátával sármelléki
kanászt és csárdásokat adnak elő e
műsor keretein belül.
Követelmények:
• az együttes által őrzött saját
tánchagyomány alapos ismerete, táncfolklorisztikai hitelesség
• koreográfiai beállításokat nélkülöző, a táncra jellemző motívumkészletből építkező improvizáció,
egyéni előadásmód,
• t ánctechnikai felkészültség,
harmonikus mozgás, esztétikus
megjelenés, stílushű viselet.
• térbeosztás, színpadi megjelenés
• zenével való kapcsolat
Köszönjük a lehetőséget, hogy a
szövetség felhívja a figyelmet e
tradicionális falusi közösségekre,
tánc- és zenei együttesekre, kézműves csoportokra.
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Önkormányzati

tájékoztató

Ismételten tájékoztatjuk a Község Lakosságát, hogy a képviselőtestület megalkotta a közösségi
együttélés alapvető szabályairól
szóló 9/2015. (III. 26.) önkormányzati rendeletet.
A rendelet egyes rendelkezéseire
hívjuk fel ismételten a figyelmet:
Sármellék község közigazgatási
területén TILOS
• belterületen kerti hulladékot
és avart égetni vasárnap és ünnepnapokon,
• háztartási, veszélyes és ipari
eredetű hulladékot (műanyagot, gumit, vegyszert, festéket,
illetve ezek maradékait) tartalmazó hulladékot égetni.
Sármellék község területén TILOS motoros gépet használni vasárnap és ünnepnapokon.
A közösségi együttélés alapvető
szabályainak elmulasztása, megszegése miatt az elkövető
• ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírsággal,
• kétszázezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy
fenti rendelkezések betartását
2022. május 8. naptól ellenőrizzük.
Kérjük a rendelet betartását!

A környezettudatosság
jegyében rendezvényeinken
ezentúl nem használunk
eldobható poharakat, így

REPOHARAK

kerülnek bevezetésre,
melyek megvásárolhatók
majd eseményeink
helyszínein.

Sármellék Község
Önkormányzata
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Ezúton értesítjük a Község Lakosságát, hogy 2022. május 10. napjától
előreláthatólag 2022. szeptember 30-ig az orvosi rendelő udvarán építési
munkálatok folynak. Az orvosi rendelő udvara ezen időszakban munkaterület, ezért kérünk mindenkit, hogy aki az orvosi rendelőhöz autóval
érkezik, az a Művelődési ház (volt pártház) parkolóját és a mellette lévő
parkolóhelyeket (Barátság lakótelep felé vezető út) használják.
Megértésüket és türelmüket köszönjük!

s://blog.a38.hu

A kép illusztráció, forrás: http
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