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Köszönetnyilvánítás

Március 14-én megtudhattuk Sármelléken is, milyen, hogyha az időjárás beleszól az közlekedésbe. Csütörtök este a
76-os főközlekedési úton Sármellék határában katasztrófahelyzet alakult ki, mivel több száz személy-, és teherautó
nem tudott továbbhaladni a hóakadályok miatt. A katasztrófavédelem kérésére melegedőhely kialakítását rendelték
el Sármelléken, melynek helyszíne az iskola volt. Itt mutatta
meg Sármellék lakossága, hogy összetartásból és segítségnyújtásból miképp tud vizsgázni ilyen helyzetekben. A
vizsga ötösre sikerült, hiszen a Facebookon meghirdetett
segítséghívásra nagyon sokan jelentkeztek, és már kora
este teával tudtuk kínálni az úton rekedteket. Este 21 óra
körül elrendelték a kint rekedtek beszállítását az iskolához
esti melegedésre. Itt már vajas kenyérrel, meleg teával
tudtuk kínálni a bajba jutottakat. Kialakítottunk pihenésre
alkalmas helyeket. Az este és éjszaka folyamán kétszázan
jöttek és melegedtek meg a helyiségekben. Természetesen
a sármelléki önkéntesek megtettek mindent, hogy minél kényelmesebben és komfortosabban tudjanak az itt rekedtek
pihenni vagy meleg helyen lenni. Az önkéntesek közül volt,
aki élelmiszerért ment, volt, aki teát-kávét főzött és kenyeret
kent, de volt, aki az elhelyezésről gondoskodott. Másnap
délelőtt enyhült az időjárás, és az utakat is sikerült megtisztítani, így már mindenki megkönnyebbülve várhatta az indulás idejét. Az indulás előtt mindenkit meleg étellel láttunk
el, és a célállomás elérésének útvonaláról is érdeklődtünk.
Délután már mindenki elhagyhatta az iskolát, és elindult
hazafelé. Ezúton is szeretném megköszönni minden segítő
sármelléki lakosnak, hogy kérésünkre azonnal, önzetlenül
segítségnyújtásra siettek, vagy különböző felajánlásokat
tettek. Természetesen köszönjük azok segítségét is, akik gépeikkel segítettek a bajba jutottak kimentésben, a rendőrség
és katasztrófavédelem hivatásos állományának a kitartó
segítségével.
Horváth Tibor Polgármester

A Hit Éve

„Ha az emberek nem találják meg Jézust a Bibliában,
az nem a te bűnöd.
Ha azonban nem találják meg a te életedben,
ezért már te vagy a felelős” /Bodelschwing/
Az embernek egy élete van, amit ajándékba kapott. A mi
felelőségünk, hogyan használjuk ezt az életet. Célunk a
boldogság elérése. De melyik boldogságé? Mai rohanó
világunkban fiatalokat és már az idősebb korosztályt is
megcsapta a nagy lüktetés szele. Azé a világé, ami csillogó, folyamatosan valami újdonságot adó, látvány világ.
Elgondolkodva, hogy miért üres sok templom, miért ürül a
sármelléki templom is arra a válaszra jutottam, hogy amíg
Folytatás a 3. oldalon

Tisztelt Óvodás Szülők,
Tisztelt Lakosság!
Sármellék Község Önkormányzata a Belügyminisztérium által kiírt pályázat keretében támogatást nyert az óvoda épületének felújítására. A felújítás keretében
sor kerül a vizesblokk átalakítására, nyílászáró cserére, fűtéskorszerűsítésre,
külső hőszigetelésre. A kapott támogatás összege 12.544.000 Forint, mely
az összköltségvetés 80 %-át jelenti. A kivitelezési munka 2013. március 01 –
2013. május 31-ig tart. Ez idő alatt csak az egységes óvoda – bölcsődei csoport
maradhat az épületben. A két óvodás csoport átmenetileg az Általános Iskolába költözik. Kérek minden érintett szülőt, pedagógust, és az általános iskolás
gyermekeket is, hogy az átmeneti időszakban próbálják elfogadni ezt a nem
mindennapi helyzetet. Járuljanak hozzá türelmükkel, figyelmükkel és segítségükkel ahhoz, hogy zökkenőmentesen tudjon lebonyolódni ez a beruházás.
Reméljük, hogy május végére egy szebb, korszerűbb, energiatakarékosabb
épületben működhet tovább az óvoda.
Horváth Tibor

KEREPLÕ

Hírek
a gólyafészek alól...
Óvodánkban a 2012/2013. nevelési évben jelenleg
63 apróság éli mindennapjait. Igyekszünk minél
több szeretetet, tudást és nyugodt légkört biztosítani számukra, hogy
érezzék, itt minden értük van, értük történik. Fontosnak tartjuk, hogy
gyermekeink minél több tapasztalathoz jussanak, élményeket élhessenek át, és természetes kíváncsiságukat kielégíthessék. Ezért valljuk,
hogy a játékba integrált önkéntes és cselekvéses tanulás az óvodai
tanulás útja. Hagyományosan jól működő programjainkat és nevelési
elveinket megtartva, ám az újdonságokra nyitottan láttunk neki az
új év feladatainak. Az év elejétől kiemelt pedagógiai feladatként kezeljük az egészséges életmód kialakítását, a környező világ tevékeny
megismerését, a természetvédelem, környezetvédelem szeretetére
nevelést. Az egészség érdekében szemészeti szűrővizsgálaton vettek
részt gyermekeink, naponta tornászunk, levegőzünk az udvaron és
sétálunk a faluban. Hetente két alkalommal gyógytestnevelő és logopédus foglalkozik gyermekeinkkel. A környezettudatos magatartás
kialakításának érdekében papírgyűjtés szerveztünk a szülők segítségével, amelyet továbbra is folytatni fogunk. Kirándultunk az Állatok világnapja alkalmából a keszthelyi Festetics Imre Állatparkba. Németh
Csaba alpolgármester kezdeményezésére családi délután keretében,
„ÜLTESS OXIGÉNT” címmel Smaragdfát ültettünk az óvoda udvarán.
Év elején bevezetésre került a Kompetencia alapú óvodai programcsomag, megismerése folyamatos kihívást jelent az óvó néniknek is.
Az új szemlélettel a képességfejlesztés, az iskolai életre való felkészítés elsődlegessége, az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése lett a
fontos. Ennek szolgálatába állíwwwtottuk az egész óvodai nevelést.
Az óvoda – iskola átmenet megkönnyítése érdekében, jó kapcsolatot ápolunk az általános iskolával. Nagycsoportos gyermekeink részt
vettek a Benedek Elek felolvasó napon, a könyvtárlátogatások alkalmával pedig Ákos bácsi segítségével megtanulhatták a kölcsönzés szabályait. Egy alkalommal az általános Iskola diákjai Mikulás
műsorral, bábjelenettel kedveskedtek az óvodásoknak. A nevelési
tevékenység a négy őselem a levegő, tűz, víz, föld köré csoportosul.
Ősszel, a TŰZ témakör nyitó programjaként tűzgyújtást szerveztünk a
szülőkkel közösen az óvoda udvarán. Majd három hónapon keresztül
e témakörben mélyülhetett el óvodánk apraja, nagyja. Az idén először
került sor a „Tök-ügyes hét” egy hetes projekt megvalósítására. Ennek keretében mozgásos, szellemi vetélkedőre, tökös ételek készítésére is sor került. Januártól márciusig a VÍZ témakörrel foglalkozunk.
Sokat kísérletezünk, beszélgetünk, játszunk a mélyebb megismerés
érdekében. Mindig is fontos célnak tartottuk, hogy hagyományaink,
kulturális értékeink ne vesszenek el, ezért örömmel kapcsolódtunk
be a falu szinten megrendezett szüreti felvonulás lebonyolításába. A

Aranyhorog Horgászegyesület éves beszámolója!
Kedves sporttársak, Sármellékiek. A 2012 -es év sikeres volt. Taglétszámunk 310 fő. Az idei horgászversenyt a galamboki halastavon rendeztük meg, az elmúlt évek legtöbb jelentkezőjével, ahol minden egyes
versenyző ajándékot kapott. Helyezettek: 1. Turkovics Dávid /Galambok/ 2. Szikora Csaba /Zalaapáti/ 3. Böröcz Tibor /Alsópáhok/
Részt vettünk a gyerekek nyári táborában, melyben PECA napot szerveztünk. Este pedig halászlével kedveskedtünk. Ezúton is szeretnénk megköszönni Kelemen Tamáséknak a bányató használatát. Az idei évben egy
nagyobb volumenű informatikai beruházásra került sor, mivel 2013-tól
központi nyilvántartásba kell venni, aki állami horgászjegyet vált. Az ez
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vállalkozó kedvű gyermekek, óvó nénik, dadusok körjátékokkal vettek
részt e vidám rendezvényen. Most sem maradhatott el a Katalin napi
vásár. A gyermekek óvónői segítséggel vásárfiát, pénztárcát és pénzeket készítettek. A portékák eladásához kikiáltókat, dalokat tanultak.
A vásári forgatagban vidáman „vásároltak” kicsik és nagyok. Szülői
kezdeményezésre, Tibor Atya és Dávidné Kelemen Éva önzetlen támogatásával készülhetett el az óvoda előterében elhelyezett adventi
koszorú. A koszorút Mihály Atya szentelte fel, majd meghitt hangulatban gyúlt meg az első láng. Valamennyiüknek köszönetünket és
hálánkat fejezzük ki. A Mikulás, a karácsonyvárás, a Jézuska érkezése
sok-sok izgalmat jelentett. Feledhetetlen számunkra a Mikulás-team
türelmes, gyermekszerető, ajándékozása, Bakosné Betti néni mézeskalács sütije. A hagyományos „Adventi forgatag” elnevezésű program szintén megrendezésre került. A gyerekeket kézműves foglalkozás, játszóház várta, a szülőket pedig igazi vásári hangulat. Ezen a
délutánon óvó nénik, dadusok, az SZM tagjai, és szülők is tevékenyen
részt vettek, és jól érezték magukat. Az adományból befolyt összeget
óvodai eszközök bővítésére használjuk fel. Míg a Mazsola csoportban
hagyományos karácsonyváró délutánnal kedveskedtek az érdeklődő
szülőknek, addig a Micimackó és Tappancs csoport rendhagyó
karácsonyi ünnepélyt tartott az óvoda tornaszobájában. Teltház
várta a gyermekek kis műsorát, és Betlehemes játékát. Az idei évben hagyományteremtő szándékkal az ÁMK-ban tartottuk nagysikerű
farsangi bálunkat. A tél búcsúztatása nem igazán sikerült, de ennek
ellenére a gyerekek, a vendégek, és az óvodai dolgozók is remekül
érezték magukat. A bál a gyerekek műsorával kezdődött, melyre
nagy örömmel készültek és várták a szereplést. Az óvó nénik egér és
macska jelmezt öltve, Hofi Géza: Macska duett zenéjére vidám táncos jelenetet adtak elő. Örömünkre néhány szülő is jelmezt öltött. A
bál lebonyolításában a szülök nagyon sokat segítettek. Az itt befolyt
adomány összegét a veszprémi Állatkertbe szervezett kirándulásra
fogjuk felhasználni. Támogatóinknak köszönjük, hogy segítségükkel
ez tavasszal lehetővé válik: Bakosné Boncföldi Bernadett, Boncföldi
Sándorné, Gizi néni, Dávidné Kelemen Éva, Kámán Pékség, Gosza
Euro bolt, CBA, Belováriné Kandikó Zsanett, kozmetikus, Antonovici
Alin, Domino Pizzéria
A farsang időszakát fánk evő versennyel zártuk, köszönet Vörösné
Livi néninek az eddigi segítségekért. Őszintén köszönöm a Szülői
Szervezet, a szülők és kollégáim lelkes, önzetlen munkáját, mellyel
hozzásegítettek az idei nevelési év eddig eltelt részének sikeréhez.
Segítségük, segítségetek nélkül nem tudnék ennyi sikeres programról, rendezvényről beszámolni. Köszönöm Horváth Szilárdnak, hogy
lelkesen irányítja a Szülői Szervezet támogató munkáját.
Sikeres pályázat eredményképpen március 1-től megváltozott az óvoda élete. Elkezdődött az óvoda régen várt felújítása. A zökkenőmentes
munkálatok érdekében a Micimackó és a Tappancs csoport átmenetileg az ÁMK épületébe költözött.
Józsa Katalin Óvodavezető
évi elképzeléseink között szerepel a szokásos augusztusi horgászverseny megszervezése, ami az eddigiektől eltérően közkívánatra egész
napos lesz. Amennyiben igény van rá a gyerekek táborában is újra
részt veszünk. A PV TV-től megkerestek bennünket, hogy forgatnának itt
a környéken, már egy felvételen túl vagyunk, melyet az egyik horgászegyesületi tagunk segítségével vettek fel. A nyáron újabb forgatások
várhatók a Kis-Balaton környékén. Az adó 1%-ból 19100 Ft bevételünk
származott. A jövőben is szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy adója 1%át az Aranyhorog Horgászegyesület Sármellék, Szita Közi u 4. adószám:
18959143-1-20 utalhatja. Természetesen a befolyt összeget teljes mértékben támogatásokra visszafordítjuk. Aki az egyesületünk munkáját
bármilyen formában segítette vagy támogatta, szeretettel köszönjük.
Jó kapást kívánunk! 		
H.E. vezetősége

KEREPLÕ

A Hit Éve

Folytatás a 1. oldalról
az embereket a látvány és e csillogás köti le,
addig nem is lesz vonzó templomaink sokszor mozdulatlan, állandósult istentisztelete. Pedig a gondolkodó embernek rá kell
jönnie, hogy a világ adta örömök elmúlnak.
Elmúlik a fiatalságunk, elkopnak a benne
lelt örömök, a tárgyak, amiket megszerzünk,
autó, ház, bútor, könyv tönkre megy. A világ
múlandóságra van ítélve. Egy állandó van
benne, ez pedig az Isten. Az Isten, akitől
a létet kaptuk. Mert amennyire összetett
az élet itt a földön, – és csak gondoljunk
az emberi test felépítésére, működésére
– nem lehet magától. Kell egy tervező, aki
létre hívta az egészet. És, ez a tervező az
Isten, aki meg is mutatta magát az embereknek. Megtestesült, és közénk érkezett, velünk együtt élt 33 évet, osztozva sorsunkban. Megmutatta, milyen is Ő valójában.
Nekünk egy a dolgunk, hogy ismerjük meg
őt, és viszonozzuk azt a szeretetet, mellyel
Ő szeret bennünket. Sajnos a tapasztalat
azt mutatja, hogy kell az életünkben tragédia, vagy egy trauma, ami eszünkbe jutatja
Őt, és visszatérünk hozzá. De miért? Miért
nem lehet elsőre elfogadnunk Őt? Miért
nem értjük meg, hogy amit Ő ad nekünk az
az igazi boldogság. A húsvéttal egy új életet
kínál nekünk! Nekünk is meg kell halnunk
nagypénteken, és feltámadnunk vasárnap
hajnalban. Meg kell halnunk a bűnnek, és
életre kell születnünk. Mert mi a bűn? Tudatos szembefordulás Istennel. Amikor mi
akarjuk magunkat boldoggá tenni, amikor
nem törődünk egymással, amikor a szeretetet a szeretetlenség váltja fel. A bűn,
mivel csábító, mert látszat örömet ad, mivel csillogó, látványos, ezért könnyen rabul
ejt. Ez a bűn rabsága, amiből Jézus váltott
meg bennünket. Nekünk csak annyit kell
hozzátennünk, hogy megvalljuk őt szavainkkal, tetteinkkel. Kifejezzük hitünket a
vallásban, a megvallásban, és mindennapjainkban a tanítását tettekre váltjuk. Ne azt
várjuk, hogy mások tegyék a mi életünket
boldoggá! Rajtunk áll. Mi mit teszünk meg
érte? Tesszük a jót, amihez kaptunk erőt,
amire van lehetőségünk, vagy csak várjuk
a sült galambot? Úgy látszik kell egy hóviharos nap, vagy elszegényedés, kilátástalan helyzet, hogy ismét felfedezzük együtt,
összefogva tudunk előrehaladni. Ne másoktól várjuk, hogy megoldják a nehézségeket,
a problémákat! Segítsünk egymáson, segítsünk magunkon, legyen elég hitünk és
Istennel együtt kiteljesedik az életünk! Kaptunk most egy új főpásztort Ferenc pápa
személyében, aki előttünk halad, mutatja a
helyes utat. Hit évében vagyunk. Gondoljuk
át hogyan is állunk Istennel! Keressük a
lehetőséget, hogy még közelebb kerüljünk
Teremtőnkhöz. Már csak azért is, mert így
leszünk igazán boldogok!
Keresztelő Szent János Egyházközség - Bóka Tibor

Indul a nagy tojásvadászat!
Március 25-től húsvét vasárnapig tojásvadászat Sármelléken. Öt különleges húsvéti tojást
rejtettünk el a falu öt különböző pontján, amelyek csak arra várnak, hogy felkutassák őket.
A szerencsés megtalálók értékes jutalomban részesülnek, amelyeket a március 31-i húsvéti
Locsoló bálon vehetnek át!
Az alábbiakban támpontokat közlünk, amelyek segítségével rátalálhat az öt tojás rejtekhelyére.
1. Jobbomon állóvíz, balomon egy „kút”, kettő között egy zöld mezőig vezet el az út. 2. Egyenes
út visz a 76-os szélére, ha jobbra nézel állomás, balra a sín vége. 3. Kossuth Lajos azt üzente,
itt jobbra rövidíthetsz a lakótelepre. 4. Meredek, kavicsos úton jutsz le a berekbe, s hol jobbra
ágazik, sportolnak mellette. 5. Szitaközi úton indulj el keletnek, balga vagy, ha a Dózsáig a tojást
nem leled meg!
További részleteket és segítséget talál a www.sarmellek.hu oldalon vagy a Facebook-on
Sármellék Község Önkormányzatának oldalán!
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Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal Sármelléki székhelye
„A közszolgálati tisztviselőkről” szóló
2011. évi CXCIX. törvény alapján
pályázatot hirdet
gazdálkodási ügyintéző munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Zala megye, 8391 Sármellék, Dózsa György u. 324.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló
29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének I/16.
pontjában megjelölt valamely képesítés II. besorolási osztályban, illetve a II/2. pontjában megjelölt valamely képesítés II.
besorolási osztályban
Ellátandó feladatok:
• pénzügyi igazgatási feladatok (elkészíti a költségvetést és a
beszámolókat, jelentéseket, kötelezettség-vállalás nyilvántartása, analitikák vezetése, utalványozással kapcsolatos
előkészítő feladatok ellátása, kontírozás, könyvelés, banki
utalás, leltározás, selejtezés stb.)
• gazdálkodással, vagyonhasznosítással kapcsolatos feladatok,
beruházás statisztika.
• adatszolgáltatás, adóbevallások, Áfával kapcsolatos teendők,
statisztikák készítése, pályázatok pénzügyi előkészítése, elszámolása.
• állami támogatások igénylése/elszámolása, támogatott szervezetek elszámoltatása.
• az önkormányzat és a hivatal működését érintő szabályzatokban foglalt feladatok ellátása, alapító okiratok vezetése,
módosítása - választási eljárásban közreműködés.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Kontírozás, könyvelés
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra
a „A közszolgálati tisztségviselőkről” szóló 2011. évi CXCIX.
törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Középfokú képesítés, pénzügyi-számviteli szakképesítés,
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• középszintű szakképesítés, képesített könyvelői ismeret (vál-

Figyelem!

Sármellék Barátság lakótelepen
1,5 szobás, hőszigetelt, felújított,
kis rezsi költséggel rendelkező lakást értékegyeztetéssel
elcserélném sármelléki összközműves családi házra. Az
ingatlan csere nélkül is eladó. Érdeklődni: 06 30 9747 850
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lalkozási vagy államháztartási szakon),
• hasonló területen szerzett szakmai ismeret, közigazgatási
gyakorlat - legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
• ECDL jogosítvány
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz a 45/2012.
(III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint;
• Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
• Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata;
• Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat tétel vállalásáról;
• Hozzájárulás, hogy a személyes adatait a pályázati eljárás
kezelésével összefüggésben megismerjék.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően
azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. március 28.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Dr. Bognár András nyújt a 0683355186 telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal székhelye címére történő megküldésével (8391
Sármellék, Dózsa György u. 324.).
• Személyesen
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A jelentkezéseket a mb. jegyző értékeli, a kinevezésről a polgármesterek egyetértésével a 2013. március 29-ig dönt.
A munkakör a döntést követően azonnal betölthető.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. március 29.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• sármelléki települési honlap (www.sarmellek.hu)
– 2013. március 20.
• szentgyörgyvári települési honlap (www.szentgyorgyvar.hu)
– 2013. március 20.
• Nemesbük, Zalavár, Zalaköveskút települések Polgármesteri
Hivatala
• Zalai Hírlap
• Kereplő
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
6 hónap próbaidő kikötése

KEREPLÕ
Felelős kiadó:
Sármellék Község Önkormányzata
www.sarmellek.hu
Szerkesztőség:
ÁMK Sármellék, Felszabadulás u. 1-2.
Szerkesztő: Szabó Csaba; újságíró szakkör tagjai
Telefon: 83/355-011, Fax.: 83/355-011
E-mail: szabocsaba86@gmail.com
Tördelés, nyomtatás:
RENZOL Dekor Reklámstúdió
8785 Zalaszentgrót, Megyei út 2.
Telefon: +36 30 2268 273
E-mail: info@renzoldekor.hu • www.renzoldekor.hu

