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Erdélyi vendégek a Szüreti hétvégén

2010 után először látogattak meg bennünket testvértelepülésünk, az erdélyi Csernáton „küldöttei”, akik több mint
negyven fős delegációval érkeztek Sármellékre szeptember
utolsó hétvégéjén. A szeptember 26-án, csütörtökön érkező
„testvérek” négy napot töltöttek nálunk, amely alatt egy
közös szüreten, valamint a hagyományos szüreti felvonuláson

vettek részt. Néptáncosaik által színvonalas műsort adtak a
felvonulás utáni zenés program alatt, majd az azt követő bálban is velünk mulattak. Vasárnap kehidai fürdőzéssel, spontán táncházzal, vacsorával zárták látogatásukat, majd a késő
esti Szent Mihály napi tábortűznél búcsúztatták a napot, hogy
másnap kora reggel útnak induljanak a távoli Csernátonba.

Magyarország szeretlek!
Az első alkalommal kiírt „Itthon vagy – Magyarország szeretlek” elnevezésű országos programhoz csatlakozott falunk is,
amelynek részeként a szeptember 28-29-i hétvégén az ünnepi
rendezvények lezárásaként Szent Mihály napi tüzet gyújtottak
pontban 21:30-kor Magyarország több ezer településén, köztük Sármelléken is. A rossz idő és heves eső miatt több településen elmaradt eseményt Sármellék kitartó közössége a kiírt
időpontban, csernátoni barátaikkal együtt meghitt hangulatban megtartotta az iskola udvarán. A tábortűz méltó lezárása volt a szüreti hétvégének, valamint erdélyi vendégeink itt
tartózkodásának.

Köszönetnyilvánítás

Hagyományinkat megőrizve, illetve újrateremtve rendeztük
meg 2013. szeptember 28-29-én a Szüreti felvonulás és az
„Itthon vagy- Magyarország szeretlek” című rendezvénysorozatunkat. Ezúton szeretnék minden szervezőnek, segítőnek,

támogatónak köszönetet mondani, hogy hozzájárult rendezvényünk sikeréhez. Köszönet azoknak, akik az erdélyi testvértelepülésünk, Csernáton lakóinak négy napos látogatásuk alatt
segítettek, elszállásolták vendégeinket. Bízom benne, hogy a
jövőben is ilyen összefogással számíthatok mindenki segítségére.
Köszönettel: Horváth Tibor polgármester
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Október 23. megemlékezés

Így zajlott a szüreti mulatság

A Theatrum Hungaricum Sármelléken bemutatja: Emlékpróba – 1956. Szeretettel várunk mindenkit az október
23-i megemlékezésre!
Az előadás időpontja: 2013. október 23. 11:00.
Az előadás helye: Sármelléki ÁMK Színházterme.
Emlékpróba – 1956: Hat, az 56-os forradalom alatt tizenéves diák tíz év után összejött, hogy együtt – egy
színjáték keretében – elevenítsék fel a hajdani eseményeket. Akkor együtt az iskolában és a forradalomban,
most együtt az emigrációban. Az ünnepi előadás ugyanis
New Yorkban készül. Nem az ismert történelmi személyiségek máig vitatott szerepét mutatjuk be, hanem a forradalom viharába került gyerekek sorsát, helytállását. Az
előadás dalai között elhangzik Kiss Dénes Suhanc ballada
és Tamási Lajos Piros a vér a pesti utcán című költeménye,
valamint részlet Illyés Gyula Egy mondat a zsarnokságról
történelmi nevezetességű verséből.

Szeptember 28-29-én Szüreti Felvonulásra és Falunapra vártak minden érdeklődőt Sármellékre, ahol a hagyományos ünnepi események mellett, kibővített programmal is várták a
vendégeket. A falu egészét bejáró felvonulás szombat kora
délután kezdte meg útját, hogy a zajos, megállókkal tarkított
menet megérkezzen a műsorok helyszínéül szolgáló iskola
udvarra. Ekkor már javában zajlott a főzőverseny, ahol 12 csapat mérte össze tudását, egy cél érdekében, hogy elkészítsék Sármellék Pörköltjét. A kulturális műsorok alkalmával
felléptek óvodásaink, dráma csoportunk tagjai, a Refolk, a
Zala Néptáncegyüttes, testvértelepülésünk, Csernáton néptáncosai, valamint Teki Lala és Magyar Rózsa is szórakoztatta
a szépszámú közönséget. Eközben kiegészítő programok is
zajlottak, amelyek részeként felvágták a Falu Tortáját, népi

Önkormányzati hírek
• A Zala Megyei Kormányhivatal határozata alapján, Sármelléken, 2013. október 09-től 2013. október 28-ig terjedő időtartalomra ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendeltek el.
Az ebzárlat tartama alatt minden kutyát elzárva vagy megkötve kell tartani. Zárt udvarban a kutyák elzárását, illetőleg
megkötését mellőzni lehet, ha azok onnan ki nem szökhetnek.
Ebet tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral
szabad kivinni.
• Ismét meghirdetésre került a Sármellék ÁMK igazgatói állás pályázata melynek részletes leírását a www.sarmellek.
hu oldalon olvasható.
• Hamarosan meghirdetésre kerül pénzügyi előadó állás
lehetőség, melyről tájékoztatást szintén Sármellék honlapján
olvashatnak majd.

Szűrés

A Védőnői Szolgálat ismét nőgyógyászati rákszűrést szervez 2013. november 12-én (kedden) 14:30-tól. Jelentkezés és időpontkérés: Horváth Beáta 30/9871613.
(maximálisan 50 fő jelentkezését tudja elfogadni
a Védőnői Szolgálat)

Szomorú vasárnap
Sármelléken egy Dózsa György úti családi ház égett teljes terjedelemben 2013. október 6-án (vasárnap) a déli órákban. A
tűzeset során az épület teljes szerkezete leégett, amelyben
egy 4 gyermekes család élte mindennapjait.
A család újra szeretné lakhatóvá tenni az épületet, amelyhez
Önkormányzatunk segítséget kíván nyújtani.
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játékokat próbálhattak a legkisebbek, különféle ételeket és
italokat kóstolhattak a vendégek. A szombatot egy részben
helyi kötődésű rockbanda, majd ezt követően a szokásos
szüreti bál zárta. Vasárnap délután néptáncosaink rövid
bemutatója, valamint a Varázshangok Egyesület Családi
Játszóháza zajlott, majd egy közös vacsora után este Szent
Mihály tábortűzének meggyújtásával zárták a rendezvénysorozatot. Ezúton is köszönetet mondunk minden civil
szervezetnek, magánszemélynek, segítőnek, akik bármilyen
formában hozzájárultak az esemény sikeréhez, illetve erdélyi
vendégeink méltó fogadásához! Sármellék kezdi újra megmutatni, hogy együtt, összefogással sok mindenre képes.
Rendezvényeinket októberben is folytatjuk, várunk mindenkit színházi hetünkre, ahol először október 23-án tartunk
megemlékezést 11 órától színháztermünkben, majd október
25-én este 19 órától ugyanitt a lendvai Egy&Más társulat
adja elő legújabb Cabaret (?) című darabját.
szacsa
A család számára felajánlásokat várunk (pl.: építőanyagok,
készpénz az építőanyagok vásárlásához, szakipari munkaerő,
valamint bárminemű felajánlás), amellyel segítséget tudunk nyújtani az újrakezdéshez. Készpénzes adományaikat a
károsultak megsegítésére és támogatására a sármelléki Takarékszövetkezetbe lehet befizetni a 74500262-11027559-es
bankszámla számra. További felajánlásaikat Hivatalunkhoz
várjuk. Segítsünk együtt!			
Köszönettel:
Horváth Tibor polgármester
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Gólyahír
Köszöntjük településünk
legifjabb lakóját!
Borbély Sára

2013.10.01.

Sármellék, Barátság ltp. 34.

Felsőoktatási ösztöndíjpályázat
Sármellék Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások
Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2014. évre a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2013/2014. tanév
második és a 2014/2015. tanév első félévére vonatkozóan,
valamint felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok
számára. Az „A”, illetve „B” típusú pályázati kiírás feltételei
elolvashatóak a www.sarmellek.hu oldalon.

Eladó Ingatlanok
Sármellék Önkormányzata eladásra hirdeti a következő
ingatlanokat:
• Sármellék, Barátság Ltp. 31/1./1. lakás, udvar 53 m2
Irányár: 4.370.000 Ft
• Sármellék, Barátság Ltp. 31/1./5. lakás, udvar 66 m2
Irányár: 5.451.000 Ft
• Sármellék, Barátság Ltp. 31/1./7. lakás, udvar 52 m2
Irányár: 4.370.000 Ft
• Sármellék Zala u. 5. gazdasági épület 894 m2
Irányár: 8.970.000 Ft
• Sármellék, Dózsa Gy. u. 314. lakóház, udvar, gazdasági
ép. 1844 m2, Irányár: 12.075.000 Ft
• Sármellék, Dózsa Gy. u. 225/1. lakóház, udvar, gazdasági
ép. 2097 m2, Irányár: 3.565.000 Ft
• Sármellék, Szitaközi u. 1. lakóház, udvar, gazdasági ép.
1252 m2, Irányár: 7.820.000 Ft
További információk kérhetők Horváth Tibor polgármestertől a 83/355-001-es telefonszámon vagy Sármellék Önkormányzatán.

Sármellék Pörköltje

A Szüreti Felvonulás és Falunap alkalmából megrendezett
Ízkavaró Főzőversenyen Sármellék Pörköltjét keresték,
amely megtisztelő címet ez alkalomból a Péter Fa csapat által
készített csülökpörkölt nyerte el.
Az alábbiakban közöljük „Sármellék Pörköltjének” receptjét:
„Csülök - Farok Egybe Rakva Füstölt Ágyon Megúsztatva”
Hozzávalók:
- Bogrács (Fával szabad tűzön az igazi)
- 3 db hátsó csülök
- 1 db füstölt hátsó csülök
- 8 db sertés farok
- víz, 2 db vöröshagyma, 1 fej fokhagyma, 3 db zöldpaprika, 3
db paradicsom, 3 dl fehérbor
- Ízlés szerint: só, bors, paprika, babérlevél, kömény.
Kockára vágott, füstölt hátsó csülköt 1 kg zsíron megfuttatjuk, majd 2 kg apróra vágott vöröshagymával együtt
kissé megpirítjuk. Hozzáteszünk 1 fej zúzott fokhagymát, 3
db babérlevelet, 3 evőkanál piros paprikát, majd tiszta vízzel felengedjük. A megmosott, feldarabolt csülköt és farkat
(csontjával együtt) beletesszük a paprikás lébe. Ízlés szerint:
sózzuk, borsozzuk, rászórjuk a köményt. Darabokra vágott
zöldpaprika és paradicsom is belekerül majd.
Az egészet elkeverjük, majd a levét mindig pótoljuk, hogy
ellepje. Lassan főzzük puhára, inkább csak rázogassuk, ne
keverjük! A végén fehérborral nyakonöntjük, majd készre
főzzük. Sós vízben főtt burgonyával, kenyérrel, savanyúsággal tálaljuk. Jó étvágyat!
(A megmérettetésen résztvevő összes recept olvasható lesz
egy hamarosan megjelenő kiadvány keretein belül).
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Lengyel Eszter
kozmetikus
kéz- és lábápoló
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