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A hónap képét Szabó Luca küldte be a Kereplő számára.
A következő számban is kiválasztjuk a hónap legjobb fotóját, amelynek témája a nyár lesz.
A győztes képe ismét címlapra kerül. Várjuk pályázataikat a szabocsaba86@gmail.com e-mail címre!
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KIADÓ AZ IDŐSEK KLUBJA
Sármellék központjában, nyugodt-kellemes környezetben kapott helyet a sármelléki rendezvényház,
amely BÉRBEVEHETŐ.

„Mintaprojekt
Sármellék zöldhulladékának komposztálására”
A Sármelléki Önkormányzat segítséget nyújtva a szerves
hulladék elkülönítetten való gyűjtéséhez 180 db zárt, műanyag komposztáló edényt biztosít lakosainak. Az edények többségét már felfedezhetjük településünk kertjeiben, mivel az elmúlt időszakban azokat tulajdonosaik átvették. A komposztálással kapcsolatos tájékoztatás a program fontos eleme, így a komposztálók átvételének feltétele volt egy előadáson való részvétel. Ezen előadásokon információt kaptak az edény helyes használatáról, a komposztálható anyagokról, a megfelelő helykiválasztásról, a
forgatás, szellőztetés jelentőségéről, a komposzt felhasználásáról. A szakmai anyag írásos formában is átadásra került, tájékoztató füzet formájában.
Fontosnak tartjuk a fiatalok környezeti nevelését is, ezért
május hónapban az általános iskolában, valamint az óvodában is tartottunk előadásokat. Ennek témája a szelektív hulladékgyűjtés és természetesen a komposztálás volt.
Az óvoda és az iskola udvarán is elhelyeztünk egy-egy
edényt, így a gyerekek intézményi keretek között is gyakorolhatják a szelektív hulladékgyűjtést.
Jelentkezzen Ön is programunkba, ha szeretne az otthonában termelődő szerves hulladékból értékes nyersanyagot készíteni, mellyel kertje tápanyagtartalmát javíthatja,
ezáltal hulladékgyűjtő edényét is kisebbre cserélheti. Nem
kell mást tennie, mint elküldi nevét, címét, telefonszámát
a sarmellek.komposztalas@gmail.com email-címre, vagy
hívja Lágler Júliát a 30/231-36-54-es telefonszámon.

Az igényesen kialakított létesítmény egy társalgóból
(45m2), egy étkezőből (34m2), egy tálaló-mosogatóból (16m2), egy öltözőből, zuhanyzóból, egy irodából
(19m2) és 3db WC-ből áll.
Az 50 fő befogadására alkalmas objektum kisebb találkozók, előadások, tréningek, kiállítások, továbbképzések, különféle családi rendezvények lebonyolítására ideális rendezvény helyszín.
A parkolás biztosított.
Igény szerint felszereléseket tudunk biztosítani, továbbá külön díjazás ellenében, svédasztalos étkezések szervezését is vállaljuk.
Az épület – előzetes egyeztetés szerint – megtekinthető.
Kiadási díj:
• 8.000 Ft + áfa/nap
• 20. 000 Ft + áfa/hétvége
(péntek, szombat, vasárnap)
Helybeli lakosoknak kedvezmény jár!
Érdeklődni, lefoglalni:
• Tamás Noémi +36 30/628-7271
• Sármellék Önkormányzatán
• sarmellek.nonprofitkft@gmail.com

Igazgatási szünet a Körjegyzőségen
Értesítjük a Község Lakosságát, hogy Sármellék és
Szentgyörgyvár Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek 3/2012. (IV. 27.) együttes rendelete
alapján a Körjegyzőségen 2012. augusztus 6. napjától 2012. augusztus 12. napjáig, illetve 2012. december 24. napjától 2012. december 30. napjáig igazgatási szünet lesz. Ez idő alatt az ügyfélfogadás szünetel.
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Közeleg a búcsú idejeje
Az idei évben rendhagyó módon, szombaton indul a búcsú
településünkön. A kezdeményezés nem titkolt célja, hogy
visszahozza a köztudatba az ünnep valódi jelentését, vagyis
védőszentünk, Keresztelő Szent János előtti tisztelgést. Búcsú hétvégéjén lesz Iván napja, így ezzel az alkalommal is szorosan összeforr a nyári rendezvény. Éppen ezért a szombat
legnagyobb attrakciója egy Szent Iván napi erőpróba lesz,
amely a Művelődési Központ területén zajlik majd. Ugyanitt délután kulturális rendezvény is kezdődik, ahol a helyi művészeti csoportok mellett meghívott vendégek is szórakoztatják a közönséget.
Az esemény alkalmából elkészítik a falu tábortüzét is, amelynél mindenki kedvére sütögethet, nosztalgiázhat, majd a tűz
kialudtával próbára teheti saját bátorságát is a „Szent Iván éji
parázsugrás” alkalmával. A műsorok és az erőpróba végeztével természetesen a már hagyományosnak mondható búcsúi
bállal zárul a nap. Másnap az ünnepi szentmisére várja szeretettel a híveket Bóka Tibor plébános, ahol falunk és templomunk védőszentjét Keresztelő Szent Jánost ünnepeljük.
A vasárnap és a búcsú lezárása a szintén hagyománynak számító labdarúgó mérkőzés lesz a sportpályán. Természetesen a búcsúi forgatagot, ringlisezést kedvelők sem maradnak
hoppon, sőt a bazárosok is szombaton kezdik a vásárt, és vasárnap is maradnak Sármelléken.
A június 23-án tartandó Szent Iván napi erőpróbára csapatok
jelentkezését várjuk! A 8 fős team-ek leadhatják jelentkezésüket az önkormányzaton Tamás Noéminél, az ÁMK-ban Szabó Csabánál vagy Bóka Tibor atyánál. A csapatok összeállításánál a következő szempontokat kell figyelembe venni:
• A csapatokban kötelező két hölgy szerepeltetése,
valamint
• 2 gyermek, akik közül egy 12 év alatti, és
• egy 60 év feletti személy.
A részletes programról folyamatosan tájékoztatást nyújtanak a szervezők szórólapok, plakátok formájában, valamint
a www.sarmellek.hu honlapon.

Ismét a Búcsú margójára
Templomunk búcsúünnepe június 24. Keresztelő Szent János
ünnepe. Az idén vasárnapra esik. Hagyományteremtő céllal
rendezzük meg előtte szombaton a Szent Iván napi lovagi tornát, ami egy kicsit próbálja összekovácsolni a falu széthúzó
lakosságát. Legalább tudjunk közösen vigadozni, mulatozni.
Maga búcsú nem a világiasan megünnepelt, átszórakozott
vásári forgatagot jelenti, mint ahogy azt sokan gondolják. Egy
templom búcsúja jelenti, a templom védőszentjének megünneplését, a pártfogó közbenjárásának kérését, és nem utolsó
sorban az Egyház tanítása szerint búcsúban részesülni azt jelenti, hogy bizonyos feltételek teljesítése mellett elnyerjük a
már meggyónt és megbocsátott bűneink után járó ideig tartó vezeklésünket, büntetésünket.
Templomunk és községünk búcsúünnepe az ünnepi szentmisével 24-én vasárnap ½ 12-kor kezdődik, melyhez természetesen hozzákapcsolódnak a már hagyományos szokások,
nagy családi vendégvárás, vásári forgatag, mulatozás. Korábbi évek szomorú tapasztalata, hogy pont a búcsúünnepen
csökken le a misére látogatók száma. Holott a lényeg ott van.

Ennek már többször is hangot adtam. Ezért kérek minden jó
szándékú, és hívő embert, hogy ahogy a többi vasárnap meg
lehet oldani a sütést főzést mise előtt, úgy most is próbálják megoldani. A vendégeiket, meg kérem fogadják úgy, hogy
vagy már a szentmisére is hívják magukkal, vagy egyszerűen
szervezzék az ünnepi ebédet és vendégfogadást a szentmise
utánra. Ne kelljen szégyenkeznünk, hogy pont a saját ünnepünkön kong a templom az ürességtől.
Bóka Tibor plébános

Nőklubunk is bemutatkozott a Ki Mit Tud?-on
Május 23-án szerdán befejeződött az országos nyugdíjas Ki
Mit Tud? középdöntő sorozata, amely alkalomból a sármelléki Nőklub egy zalai népdalcsokorral kedveskedett a nézőknek és a szervezőknek. A Nőklub kiegészülve a fiatal BRACCSosokkal nagyon jól muzsikált együtt, és nagy sikert aratott
a közönség körében. A verseny házigazdája, Fábián Péter
meg is jegyezte, hogy sok résztvevő fellélegezhetett, hogy
a sármelléki énekes hölgyek versenyen kívül indultak csak.
A nyugdíjas Ki Mit Tud? zárórendezvényét június elsején tartják az ÁMK színháztermében.
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Borbarátokat díjaztak a Borbarátok

A bírák számos kategóriában osztottak helyezéseket, ös�szességében 20 arany, 20 ezüst, 5 bronz és 2 okleveles minősítés született, valamint egy olaszrizling „személyében”
megválasztották a „Falu borát” is.
A Sármelléken hagyománynak számító Orbán Nap alkalmával másnap a Hegyközségben felállított Orbán szobor
áldásával folytatódott az eseménysorozat, majd a következő hétvégi Hegyi Napokkal zárul az boros ünnep. A záró
rendezvényen a kulturális műsorok mellett a borversenyre nevezők átvehetik a borversenyen elnyert elismeréseiket.

Trianon megemlékezés
A trianoni békeszerződés aláírására emlékeztek június
4-én önkormányzatunk udvarán. A testvértelepülési emlékműnél Bóka Tibor, plébános mondott beszédet, majd
koszorúzással zárult az elcsatolás 92. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezés.

Minősítő borversenynek adott otthont a sármelléki Idősek
Klubja május 24-én, ahol a település gazdái mérettettek
meg. A helyi Otelló Borbarátok Köre által szervezett rendezvényen 19 termelő 48 bora sorakozott fel kóstolásra várva. A minősítést három meghívott szakember, Varga Eszter Nemeshetésről, dr. Pálfi Dénes Nemessándorházáról,
valamint a gyenesdiási Páli Lajos végezte, és mindhármuk
egybehangzó véleménye volt, hogy bár nagyon sok helyen
kóstoltak már Zala megyében, ilyen jó minőségű borokkal
még nem találkoztak.
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Szűk körben emlékeztek 1920. június 4-re a megjelentek
Sármellék Község Önkormányzatánál, ahol a Himnusz felcsendülése után Bóka Tibor vette magához a szót. Plébánosunk beszédében verssel köszöntötte a jelenlévőket,
majd kihangsúlyozta, hogy történelmünk olyan dátumáról emlékeznek meg, amely időpontnak minden magyar
tudatában ott a helye.
A beszéd után mindenki elhelyezhette virágcsokrait, koszorúját a hivatal udvarán található emlékkőnél, amelyet
a határontúli testvértelepülési együttműködés kapcsán állítottak.
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VERSENYEK 2011-2012
Verseny
neve, helye

Verseny
időpontja

Zalaszabar
Versmondó

2011.10.28.

Németh Bence
Rácz Levente

2. hely
2. hely

Karácsony Éva
Freiler Zsuzsanna

Zalaszabar
Matematika

2011.10.28.

Deli Adrián
Vörös Balázs

2. hely
1. hely

Zsótérné Kalmár I.
Horváth Judit

Játékos
ügyességi
váltóverseny

2011.10.28.

Kisvarga Barbara3.o.
Tóth Gergő3.o.
Zsiga Nikoletta 4.o.
Horváth Krisztofer 4.o.
Belovári Júlia
5.o.
Gosztonyi Dániel 5.o.
Dürgő Viktória 6.o.
Lázár Bálint
6.o.
Horváth Szimonetta7.o.
Tóth Gergő
7.o.
Dufka Diana
8.o.
Lázár Levente 8.o.

2. hely

Décsy Lászlóné

Zalavár
Helyesírási
verseny

2011.11.30.

Horváth Zsombor 2.o.
Domján Dominika 3.o.
Móricz Patrícia 4.o.
Vörös Balázs 5.o.
Harsány Dominika 6.o.
Magas Bianka 7.o.
Lázár Levente 8.o.

1. hely
1. hely

Lázárné M. T.
Karácsony É.

5. hely

Feiler Zsuzsa

Gyenesdiás
Szövegértési
verseny

2012.03.01.

6. hely
1. hely
5. hely
3. hely

Feiler Zsuzsa
Feiler Zsuzsa
Gyulassy Ákos
Gyulassy Ákos

Zalaapáti
Olvasás
verseny

2012.03.14.

Veres Dóra 2.o.
Domján Dominika 3.o.
Gosztonyi Dániel 3.o.

3. hely

Lázárné M.T.

Rajzverseny

Németh Bence 3.o.

2. hely

Karácsony Éva

Meseíró
verseny

Tüske Fanni 5.o.
Rácz Levente 5.o.
Domján Richárd 6.o.
Nagy Attila 6.o.

1. hely

Gyulassy Ákos

Sármellék
Komplex
verseny

2012.03.30.

Verseny
résztvevői

Horváth Zsombor 2.o.
Varga András 2.o.
Domján Dominika 3.o.
Gosztonyi Dániel 3.o.
Gosztonyi Dániel 5.o.
Vörös Balázs 5.o.
Harsány Dominika 6.o.
Magas Bianka 7.o.
Lázár Levente 8.o.
Lebeda Bence 8.o.

Boldi Bence 1.o.
Kis Enikő 1.o.
Rácz Dominika 2.o.
Varga András 2.o.
Gosztonyi Dániel 3.o.
Varga Kristóf 3.o.
Dávid Ákos 4.o.
Móricz Patrícia 4.o.
Gosztonyi Zoltán 5.o.
Vörös Balázs 5.o.
Lázár Bálint 6.o.
Sipőcz Bianka 6.o.
Magas Bianka 7.o.
Molnár Maximilián 7.o.
Dufka Diána 8.o.
Hetesi Patrik 8.o.
Sármellék II. csapat

Elért
eredm.

Felkészítő
tanár

2. hely
1. hely
3. hely
2. hely
2. hely
1. hely
3. hely
2. hely
3. hely
3. hely

Közlekedési
verseny
megyei döntő
Zalaegerszeg

2012.02.14.

Dávid Ákos

Rezi
Helyesírási
verseny

2012.05.10.

Kis Enikő 1.o.
Dolmány Szonja 1.o.
Horváth Zsombor 2.o.
Varga András 2.o.
Domján Dominika 3.o.
Móricz Patrícia 4.o.

2. hely

Décsy Lászlóné

1. hely
3. hely
4. hely

Hompok I.-né
ua.
Lázárné M. T.
ua.
Karácsony É.
Zsótérné K. I.

Vonyarcvashegy
matematika
verseny

2012.05.15.

Domján Dominika
Gosztonyi Dániel

2. hely
4. hely

Décsy Lászlóné

Csokonai
Alapműv.
megyei

2012.05.07.

Molnár Maximilián

8. hely

Fekete Márta

Kalmár
Matematika
verseny
megyei

2012.03.31

Molnár Maximilián

18. hely

Fekete Márta

Vonyarc
Matematika
verseny

2012.05.15.

Varga András 2.o.
Domján Dominika 3.o.
Gosztonyi Dániel 3.o.
Deli Adrián 4.o.
Móricz Patrícia 4.o.

2. hely

Décsy L.-né

4. hely

Zsótérné K. I.

Kirándulás Güssingbe, a megújuló
energiák európai centrumába
2012. április 24.-én iskolánk 22 tanulójának volt lehetősége
részt venni egy tanulmányi kiránduláson Güssingbe. Az út az
Euronet 50/50 pályázat keretein belül valósulhatott meg. Ez
a kisváros arról híres, hogy megújuló energiaforrások felhasználásával önállóan állítja elő a szükséges energiát. Először a
Technológiacentrumban tartott előadáson a Güssing-modell
elméleti részével ismerkedhettünk meg.

Rövid ismertetőt kaptunk az energiakoncepció kidolgozásának okairól, az idők során megvalósított fejlesztésekről, a ma
is folyó kísérletekről. Szintén ebben az épületben kapott helyet a Güssingi Gimnázium gyakorlati terme is, ahol a szakképzés keretében a diákoknak lehetőségük van a napenergiás rendszerek tanulmányozására. A sármelléki diákok számára talán legnagyobb élményt az a bicikli nyújtotta, mel�lyel áramot fejleszthettek, s ezáltal egy lámpát is működésbe hozhattak.
Ezt követően egy biomassza erőművet és egy biomas�sza távfűtőművet kerestünk fel. Az erőmű az áramtermelés mellett a megtermelt hőt is hasznosítja. A távfűtőműben az ipari fahulladékot égetik el, s az így megtermelt hőt
a távhőhálózatban hasznosítják. A szakmai program mellett
természetesen kikapcsolódásra is volt időnk. Ellátogattunk a
güssingi várba, ahonnan csodás kilátás nyílt a városra.
Horváth Judit

Hulladékból termék kiállítás
2012. március 21-én iskolánk diákjaival megtekintettük a
„Hulladékból termék” kiállítást Zalaegerszegen, a Keresztury
Dezső Művelődési Központban. A kiállítás arra hívja fel a figyelmet, hogy a szelektív hulladékgyűjtés révén értékes energiát, erőforrásokat és nyersanyagokat takaríthatunk meg, a
hulladék feldolgozásával keletkező anyagokat pedig újból felhasználhatjuk termékek előállításához. Ezt a folyamatot, az
anyagok körforgását próbálták bemutatni azzal, hogy kizárólag hulladékból előállított termékeket mutattak be. A papír újrahasznosításának lehetőségei mellett további 11 hulladékfajta hasznosítására mutattak példát. Többek között láthattunk műanyag hulladékból készült fekvőrendőrt, zöldtető-szigetelést, sörös dobozokból előállított autóalkatrészeket
vagy gumiabroncsból készített játszótéri burkolatot. A szelektív hulladékgyűjtés fontossága mellett nagy hangsúlyt fektettek a hulladék-megelőzésre is. Ennek egyik lehetőségére, az
otthoni komposztálásra is láthattunk példát.
Horváth Judit
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Nyáron „Le a cipővel”
Nyári tábornak ad otthont augusztus 13 – 18. között a sármelléki sportpálya, ahol „félnomád” körülmények között
vehetnek részt helybeli gyerekek a kalandos sátorozáson.
A „Le a cipővel” fantázianevű táborral a helyi önkormányzat nem titkolt célja, hogy közelebb hozza a természetet a
gyerekekhez, és egy tartalmas egy héttel ajándékozza meg
a fiatalokat.
A sátortáborra a jelentkezési lapok a közelmúltban kiosztásra kerültek, a jelentkezés ezek kitöltésével, valamint a
programok és a teljes ellátás költségeit is tatalmazó részvételi díj befizetésével történik. Fontos információ, hogy
az első harminc jelentkezést tudja a szervezőség elfogadni, így érdemes idejében visszajuttattni az űrlapokat. A „Le
a cipővel” nyári tábor programtervezetét az alábbiakban
közöljük, a részletekről a közeljövőben folyamatos tájékoztatást nyújtanak a szervezők.

„LE A CIPŐVEL” NYÁRI TÁBOR
Program tervezet

- 1. nap • Ismerd meg csoporttársaidat!
Az első nap legfontosabb programja, hogy megismerjük egymást. Ezért, nagyon sokat játszunk melyek segítségével ripszropsz megtanuljuk egymás neveit, megismerjük egymást.
- 2. nap • Egy kis kerékpáros kiruccanás!
Szereted a természetet? A növény és állatvilágot? Igen?!
Szuper…akkor ezért a programért egyszerűen rajongani fogsz!
- 3. nap • Számok hadában
Milyen a kapcsolatod a számokkal??
Neem... nem matek óra lesz tartva, annál sokkal-sokkal izgisebb…
• Bátorságpróba
Elég bátor vagy? Node mennyire? Majd este kiderül…
- 4. nap • Küzdj le minden akadályt!
A táborban vár rád egy igazi akadály pálya, ahol kúszni, mászni, ugrani, célba dobni kell…s mindezt minél gyorsabban, pontosabban.
• Fedezd fel a csillagos eget!
A sátras alvásnál már csak egy bátrabb mód létezik: kint a csillagos ég alatt
A bátrabbakkal –amennyiben az idő engedi- egy éjszakát kint
töltünk a csillagos ég alatt, és egy kis csillagkép keresés után
máris jobban fog esni az alvás.
- 5. nap • Ki lesz a Nagy HoHoHo horgász?
„Ha itt a nyár, ugye komám
A szív a víznek szalutál
És vígan lépked, akár a tornász………folytatni biztosan tudod, de
vagy is olyan ügyes, mint a mesebeli horgász?
• Benned megvan az a bizonyos X ?
Ha szeretsz és tudsz is énekelni, vagy ha szimplán csak bátor
vagy akkor itt az ideje, hogy megmutasd tehetséged, illetve
énektudásod. A lényeg hogy a közönséget elkápráztasd, és máris bezsebelheted a győztesnek járó fődíjat.
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A hét minden napján:
• Fedezd fel a konyha rejtelmeit! (Elsősorban lányoknak)
Kedves Lányok! Ki tud közületek főzni?
Nos, itt az ideje, hogy egy-két fortélyt eltanuljatok tőlünk.
Hazatérve segíthettek anyukátoknak a szombati ebéd elkészítésében.
• Fedezd föl a tűzrakás titkát! (Elsősorban fiúknak)
Fiúk! Ki nem pírozott még közületek?...Talán mindegyikőtök…
Na de ki tud egy szál gyufával, igazi, hatalmas tüzet rakni? Olyat
mely meleget ad, s mégsem ég le az egész erdő?

Májusfa az óvodában
Lelkes apukáknak köszönhetően ismét sudár májusfa díszeleg óvodánk udvarán.
Bár nem elsejére virradóan, meglepetésként került oda, hanem másnap, hogy a gyerekek is szemlélői, résztvevői legyenek e régi szokásnak.
Láthatták, ahogy odacipelték a hosszú fatörzset. Örömmel díszítették, kötözték rá a színes szalagokat. Tágra nyílt szemekkel figyelték, hogyan ássák le s állítják a földbe a májusfát az
apukák. Azóta is figyelik, hogyan lengeti a szél a szalagokat.
Készülünk a már hagyományosnak számító májusfakidöntő
délutánunkra, amit június 9-én délután 3-kor tervezünk, s
ahova mindenkit szeretettel várunk!
Czimondor Józsefné

KEREPLŐ

Sportos bálozók
Sportbált rendezett a Sármelléki Sportegyesület labdarúgó szakosztálya május utolsó vasárnapján, amely egyben pünkösd első napja is volt. A rendezvényen a Carlos
Band zenéjére táncolhatott, valamint tombola sorsolással
is múlathatta az időt a megjelent vendégsereg, akik a vis�szajelzések alapján jól szórakoztak, miközben ezzel községünk egyesületén is segítettek.
A Sármellék SE vezetése köszönetet mond minden tagjá-

Köszönet a segítségért
A Sármelléki Sportegyesület köszönetet mond a lakosságnak, hogy a 2012. április 30-i vasgyűjtés alkalmával
a háztartásokban keletkezett vashulladékot az egyesület számára félrerakta. Köszönetet mond továbbá Sármellék Község Önkormányzatának, amely engedélyezte a Sármellék SE számára a vas összegyűjtését. A fémhulladék eladásából keletkezett összeget az egyesület működési költségekre, valamint utánpótlás-nevelési feladatok ellátására használja fel. Továbbra is várunk
minden sármelléki lakost a mérkőzéseinkre!

nak, szülőknek, rokonoknak, barátoknak és ismerősöknek,
akik a belépő megváltásával, vagy éppen a támogatói jegy
vásárlásával járult hozzá a klub működéséhez. Rajtuk kívül
köszönet illeti meg azokat a vállalkozókat, magánszemélyeket, akik tombolafelajánlásaikkal és egyéb segítségükkel járultak hozzá a bál sikeres lebonyolításához.
A Sármelléki Sportegyesület háláját támogatóinak listájával tudja kifejezni, továbbá értesíti a sportbarátokat, hogy
a megyei II. osztályú bajnokság utolsó fordulójának Sármellék FC – Kertvárosi LSC labdarúgó mérkőzésére a belépés ingyenes lesz. A találkozó június 17-én vasárnap 17
órakor kezdődik, előtte 15 órától ifjúsági találkozó.
Támogatóink:

Föld napja témanap Sármelléken
Idén 2012. április 21-én, szombaton, a Föld napja alkalmából témanapot szerveztünk iskolánk felső tagozatának.
A diákok osztályonként versenyeztek. 8 órától számos feladatot kellett megoldaniuk:
• Iskolánk könyvtárában a Balatonfelvidéki Nemzeti Park
állatait kellett gyurmából megformázniuk.
• A számítástechnika teremben nemzeti parkjainkról kellett TOTO-t megoldaniuk.
• A lány gyakorlatiban rajzversenyt szerveztünk, melynek témája Sármellék és a környezettudatos magatartás volt.

Általános Művelődési Központ

• Az ebédlőben mesét kellett írni a megadott szavak felhasználásával.

Belovári Józsefné, Sörkert Büfé

• A tornateremben játékos sportvetélkedőt tartottunk.

Borbély Csaba
Csűri Ági
Dufkáné Vincze Mária
Frányó Attila
Hegedüs Emil
Hévízi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulási Irodájának munkatársai
Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet

Tízórai után túrázni indultunk Sármelléken. Osztályonként
2-2 csoport, térkép segítségével végigjárta Sármellék utcáit, s a térképen megjelölt helyeken megpróbált a helyhez kapcsolódó kérdésekre válaszolni.
Az eredményhírdetéskor az oklevél mellett minden osztály egy-egy szobanövényt is kapott, melyet osztálytermében gondozhat tovább.
Horváth Judit

Horváth Tibor
Kámán Lászlóné, Kámán Pékség
Kaszásné Németh Hajnalka, Domino Pizzéria
Kelemen Tamás
Kis-Kuckó Kereskedés
Molnár Éva
Nagy Balázs, Gulya Csárda
Szabó Lászlóné
Szabó Mónika
Szabó Vendel
Tamás Péterné
Tóth Miklós
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Gólyahír

Boros seregszemle

Köszöntjük településünk
legifjabb lakóit!
Klinger Hanna Nóra
2011.12.06 Sármellék, Barátság ltp. 27.
Molnár Janka Sára
2012.01.10 Sármellék, Barátság ltp. 5.
Szefcsik Csenge Liliána
2012.01.21 Sármellék, Dózsa Gy. u. 272.
Németh Noel
2012.01.13

Sármellék, Felszabadulás u. 14.

Antal Dániel János
2012.03.09 Sármellék, Barátság ltp. 38.
Nyári Jázmin
2012.03.18

Sármellék, Dózsa Gy. u. 2.

Zsiga Edmond Fernandó
2012.04.25 Sármellék, Dózsa Gy. u. 64.
Kis Tamás
2012.05.09

Szentgyörgyvár, Kossuth L. u. 48.

(Remek borokkal neveztek az idei borversenyre a sármelléki gazdák.)

Hirdessen a Kereplőben!

digitális gyorsnyomda
Keszthely, Bercsényi M. u. 65. C/1 (SPAR udvar)

• névjegyek

Eladna, népszerűsítene, reklámozna?
Használja erre a célra a helyi médiát!
A kéthavonta megjelenő Kereplő a település összes
háztartásába eljut, így mindenki első kézből
értesülhet az Ön hirdetéséről.
Hirdetésfeladás és díjak az alábbi számon:

+36 30 561-3788

• szórólapok
• prospektusok

A Kereplő következő száma augusztusban jelenik meg.

• étlapok
• meghívók
• plakátok
• weboldal szerkesztés
• ajándéktárgyak
(egyedi póló, bögre)
• számítógép javítás

Tel.: +36 30/948-5000

E-mail: ecodigital@t-online.hu
www.ecodigital.hu
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Felelős kiadó:
Sármellék Község Önkormányzata
www.sarmellek.hu
Szerkesztőség:
ÁMK Sármellék, Felszabadulás u. 1-2.
Szerkesztő: Szabó Csaba
Telefon: 83/355-011, Fax.: 83/355-011
E-mail: kulturasarmellek@freemail.hu
Tördelés, nyomtatás:
EcoDigital - digitális gyorsnyomda
Keszthely, Bercsényi M. u. 65. C/1 (SPAR udvar)
Tel.: +36 30/948-5000
E-mail: ecodigital@t-online.hu • www.ecodigital.hu

