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III. „Ólból Üstbe” Sármelléki
Kolbász és Hurkatöltő Fesztivál
A finom ételek azért fontosak, mert bárhonnét is érkezzünk, összehozza az embereket. 2016. április 2-án, szombaton nálunk
is 11 csapat – Rezi, Páhoki Asszonykolbász Kör, Zalaapáti „Sertésarcúak”, Bókaházi Kemencés Nótások, Keresztesek, Jómadarak, Ambulance Team, Szentgyörgyvár, Szentpéterúr, Szabi és az Angyalai- és testvértelepülésünk a Szerbiából érkező
Törökfalu nevezett be a közös hurka-és kolbásztöltésre.
Reggel 9 órakor Palotai Péter jóvoltából látvány disznóvágással kezdődött
a nap az iskola udvarán. A helyi civil
szervezetek közül az Otelló Borbarátok
csapata, a házigazda szerepét vállalta
magára, a SÖTYE csapata elkészítette
a finom káposztalevest, és a kemencében történő sütést felügyelte, a BRACCS
hölgyei az ételek kiosztásában segédkeztek. A szintén helyi Otelló Band zenekar
élő koncertet adott egészen késő estig.
A vendégek és a versenyzők állandó
tájékoztatásáról, a nap eseményeiről és
furfangos jókedvükről Kisantal Ferenc,
Stuty gondoskodott.
Az aprólékos munkákat követően
délután 13 órakor a frissen elkészült
húsadagok már kiosztásra is kerültek a csapatok közt. Megkezdődtek
a lenyűgöző látványt nyújtó, szorgosan
együttműködő kezek szinte már-már
művészi munkálatai. Volt aki „verte” a
húst, volt, aki szinte „dagasztotta”, volt,
aki különleges fűszerekkel ízesítette, de
ami a közös volt mindenkinél a jókedv,
hogy együtt vagyunk, hogy megismerhettük még jobban egymást, és meg-

oszthatjuk finom
ételeink élményét
egymással.
Délutánra elkészültek a finomabbnálfinomabb hurkák és
kolbászok, amelyeket Barcza Zoltán
a Hévízi Hotel Carbona séfje, Palotai
Péter hentes, Bódai
Tibor településünk
alpolgármestere, értékeltek.
Barcza Zoltán zsűri
elnök a következő
élményeit osztotta meg velünk: „Első
alkalommal vettem részt a Sármelléki
Ólból az Üstbe elnevezésű Kolbász és
Hurkatöltő Versenyen, ami egykoron
minden falusi háznál ugyanolyan népünnepélynek számított, mint amilyen hangulatot a szervezők megidéztek a rendezvény alkalmával, minden
érdeklődő, kíváncsiskodó megelégedésére. Örömmel tölt el az érzés,
hogy eleink kultúrájához még mindig

vonzódnak az emberek és ezt az apáról
fiúra szálló hagyományt nem hagyják,
„hagyjuk” feledésbe merülni. Én magam is minden évben családi szükségletre vásárolok egy hízott disznót, amit
töviről hegyire fel is dolgozok a családommal. Ennek szellemében fogadjanak
meg tőlem a csapatok egy-két építő
jellegű tanácsot: A feldolgozás során
legfontosabb a szakszerűség és az éles
Folytatás a 2. oldalon

SÖTYE a Cserszegtomaji IX. Vers és Prózamondó Versenyen
2016. április 9-én a sármelléki SÖTYE csapata részt vett a Cserszegtomajon
megrendezésre került IX. Vers és Prózamondó Versenyen. A versenyre Ferge
Józsefné, Várnai Zseni: Öreg nő sóhaja című versét és egy székely népmesét
Bolondos ember címmel adott elő. Tamás Jánosné ismeretlen szerzőtől Egy
zenész panaszai címmel szavalt verset.
Mind a ketten emléklapban részesültek, Ferge Józsefné Marika néni 2. helyezéséért oklevelet is nyert, a vershallgató csapattagok nagy örömére.
Gratulálunk a versmondóknak!
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Egy este a vállalkozókért
Sármellék területén mintegy 150 vállalkozó végez vállalkozási tevékenységet.
A munkájuk bevételének két százalékát
befizetik a helyi önkormányzat kasszájába.
Sármellék Község Önkormányzata a
2016-os évi a költségvetésben azzal
tervez, hogy a helyi vállalkozók több
mint 1 milliárd Ft árbevételhez jutnak.
Ennek eredményeként befizetnek a közös bankszámlájára 20 millió adóforintot. A község költségvetésének csaknem
a hat százalékát a helyi vállalkozók fizetik
meg iparűzési adóként, úgy hogy eddig
különösebb beleszólás nélkül kifizették
a kötelezettségeket. Összességében
a helyi vállalkozók nagyobb szervezettségi szintjének elérésével mindenki
eredményesebb munkát tudna végezni. Mindezen ismeretek birtokában a
képviselő-testület vállalkozó tagjainak
kezdeményezésére 2016. március 18-án
19 órára a helyi könyvtárba névre szóló
meghívást kapott minden iparűzési adót
fizető gazdálkodó az első vállalkozói estre.
Az est programjaként először bemutatásra került vállalkozói szemszögből

a település (számokkal és adatokkal). A
bemutató után fórum keretében osztották meg véleményüket a részt vevők. Elmondták véleményüket több témában,
mely szerint szeretnék ha közösséget
alkotva együtt fejthetnék ki véleményüket és közös kezdeményezésekkel a
település fejlődését befolyásolhatnák.
A vállalkozói esten megállapodtak a
résztvevők abban, hogy szeretnék elősegíteni a helyi termelők, helyi szolgáltatások helyben áramlását. Ezért a
települési honlapon való megjelenés
lehetőségére tájékoztatót fognak közzétenni. Helyi rendezvényeken helyi
vállalkozók propagálását (termék, szolgáltatás, vendéglátás) szeretnék elérni. Továbbá felháborodásuknak adtak
hangot, azért, hogy a „porban áruló”
idegen árusokkal szemben tegyen hatásos lépést a helyi önkormányzat. Helyi
termékek értékesítésének ösztönzését
kívánatosnak tartják a jövőben együttesen az est résztvevői.
Következő ajánlásokat tették, melyet a
jövőben szeretnének tovább bővíteni:
• Minden helyi vállalkozónak újból felkínálásra kerül a települési honlapon

való megjelenés lehetősége.
• Vállalkozói közösség erősítésével tapasztalatcserék szervezését javasolják
és rendszeres vállalkozói klub program
szervezését kezdeményezték.
• Felmerült egy alap létrehozásának
ötlete, mely a településkép formálásában részt vevő lakosságot támogatná
és azokat a mikrovállalkozókat segítené
akik gazdasági tevékenységüket kívánják
bővíteni.
Ha kezdő vagy tapasztalt vállalkozóként
szívesen bekapcsolódna a vállalkozói est
közösségébe, akkor áprilistól minden
harmadik csütörtökön este 19 órától várják az együtt-gondolkodókat az egykori
pártházba, mai nevén Civil Házba.
Németh Csaba

Egyházi Bál
2016. május 15-én
pünkösdvasárnap
az ÁMK aulájában.

III. „Ólból Üstbe” Sármelléki Kolbász és Hurkatöltő Fesztivál
Folytatás az 1. oldalról
szerszám!!!!(kés) A megfelelő minőségű
és nagyságú vágódeszka (a higiénikus
darabolást lehetővé téve ez nem minden csapatnál volt felfedezhető), a húsdaráló éles kése kevesebb erőt igényel
daráláskor (tudom a pálinka bátorrá és
erőssé tesz, de ez így van rendjén). A
kása főzése mindenhol megfelelőnek
találtatott (volt, akit ebben a jóisten is
segített), a hurkák ízesítéséhez talán egy
kicsivel nagyobb bátorságot javasolnék
(fűszer használat nem ördögtől való) az
igazán jó hurkának határozott karakteres
ízének kell lennie.
A kolbásztöltőknek, akik füstölni akarják a portékát, számukra azt javasolnám, hogy egy tű segítségével meg
kell böködni illetve keményebbre kell
töltenie a kolbászt az eltarthatóság meghosszabbítása érdekében.
Fontosnak gondolom a higiénia szem-
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pontjából esetlegesen egy kötény használatát is. Nem lesz az ember ruhája
tiszta zsír (meg úgymond az étlap nem
szerepel a gatyán).
Gratulálok a csapatoknak, csak így
tovább előre. Jövőre abban bízom,
hogy még többen kedvet kapnak és elhozzák tudásukat, csapatot szerveznek
és beneveznek a versenyre. Köszönöm a
szervezők meghívását, munkájukhoz jó
erőt, egészséget kívánok!
Bódai Tibor zsűritag tapasztalatait osztotta meg velünk: „Én már másodszor
zsűrizhettem a fesztiválon. Évről-évre
fejlődik a rendezvényünk úgy a csapatok létszámában, mint az elkészített termékek választékában és minőségében
egyaránt. Tapasztalatból javasolnám
jövőre – mint ahogy idén már kolbász
és hurkatöltő fesztivál néven hirdettük
meg a versenyt – nyugodtan díjazhatjuk
a legjobb pálinkát hozó, adó csapatot is
(kolbász és hurka még sehol nem volt,

de már minden csapatnál túl voltunk
egy kis pálinka kóstoláson).
Minden csapat kivétel nélkül valamiben
a legjobb volt, így minden csapat különdíjban részesült.
Az eredményhirdetést Stuty irányításával Horváth Tibor polgármester nyitotta meg, aki megköszönte mind a
segítő civil szervezetek, versenyző csapatok, vendégeknek e jó hangulatú napot. A zsűri elnöke a csapatok
különlegességeiről szólt pár szót, végül
Bódai Tibor zsűri tag Tamás Noémi
szervező segítségével kiosztotta az emléklapokat, okleveleket. A Vándorserleg,
mely minden évben az I. Helyezett csapat tulajdonába kerül, idén 2016-ban az
AMBULANCE TEAM csapatához került
a következő versenyig. Az est további
jó hangulatáról az Otelló Band csapata
gondoskodott.
Gratulálunk mindenkinek és köszönjük a
segítséget! Jövőre újra itt!

Tájékoztató a Keszthelyi Önkormányzati tájékoztató
tájékoztatjuk a Község Lakosságát, hogy a képPedagógiai Szakszolgálat Ismételten
viselő-testület megalkotta a közösségi együttélés alapvető
szabályairól szóló 9/2015.(III.26.) önkormányzati rendeletet.
működéséről
A rendelet kiterjed a belterületi égetésre, a zöldterületek,
A megyei szintű pedagógiai szakszolgálatok 2013-ban alakultak. Céljuk, hogy a gyermekek ellátása lehetőleg egy helyen,
komplex módon, megfelelő körülmények közt történjen.
A Zala Megyei Pedagógiai Szakszolgálat (ZMPSZ) Keszthelyi
Tagintézménye egy modern épületben található, a Lovassy
Sándor utca 8. szám alatt. Jól megközelíthető tömegközlekedéssel és ingyenes parkolásra is lehetőség van. Ide
fordulhatnak a sármelléki szülők és gyermekeik – előzetes
időpont-egyeztetés alapján, a 83/777-510-es telefonszámon.
Továbbá a pedagógusok is itt kérhetik, kérik a szakemberek
segítségét. Hogy mikor érdemes felkeresni az intézményt?
Ha az alábbi területek bármelyikével kapcsolatos kérés, kérdés, bizonytalanság merül fel bennünk:
a) gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és
gondozás,
b) a fejlesztő nevelés,
c) a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs
tevékenység,
d) a nevelési tanácsadás,
e) a logopédiai ellátás,
f) a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás,
g) a konduktív pedagógiai ellátás,
h) a gyógytestnevelés,
i) az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás,
j) a kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása.
A szakszolgálat falain belül és – az utazó pedagógusok segítségével – a többségi intézményekben sokrétű vizsgáló és
fejlesztő munka folyik. Ilyen többek közt a különféle részképesség-zavarok feltérképezése, az iskolaérettségi vizsgálat,
különböző tesztek felvétele, szerteágazó terápiás tevékenység, tanácsadás. Vagyis szűrés – vizsgálat – fejlesztés – értékelés, mely folyamat elsődleges célja, hogy a szülők és a
pedagógusok nevelő munkáját, valamint a nevelési-oktatási
intézmények feladatainak ellátását segítse.
Minden esetben forduljon bizalommal a pedagógiai szakszolgálat munkatársaihoz!

Borverseny és Orbán Nap
az Otelló Borbarátokkal
2016. május 12. csütörtök 12 órától 18 óráig a volt
Pártházban lehet a bormintákat leadni,
mintánként ( 2 X 7dl ) – nem Borbarát tagoknak –
300 Ft nevezési díj ellenében.
2016. május 13. pénteken 18 órától
Borverseny szintén a volt Pártházban.
2016. május 28. szombat Orbán nap az iskola udvarán.
További információ kérhető Bakos Sándortól a
következő telefonszámon: +36 30 691 2345.

közterületek, ingatlanok tisztántartására, állatok tartására,
köztemető rendjére stb. A rendelet 2015. május 1-jén hatályba lépett. A rendelet egyes rendelkezéseire hívjuk fel ismételten a figyelmet:
Sármellék község közigazgatási területén tilos
a.) belterületen kerti hulladékot és avart égetni vasárnap és
ünnepnapokon,
b.) háztartási, veszélyes és ipari eredetű hulladékot (műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, illetve ezek maradékait) tartalmazó hulladékot égetni.
Sármellék község belterületén tilos motoros gépet használni
vasárnap és ünnepnapokon.
Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni
a.) a tulajdonában, kezelésében, használatában, bérletében lévő ingatlan tisztántartásáról, gyommentesítéséről,
kaszálásáról, továbbá az ingatlan rendszeres takarításáról,
rovar és rágcsálómentesítéséről,
b.) az ingatlana előtti, melletti közterület (különösen járda,
zöldsáv, árok) úttestig terjedő teljes területének gondozásáról, tisztán tartásáról, környezetkímélő hó- és síkosság-mentesítéséről,
c.) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai,
továbbá az ingatlana előtti árok tisztításáról, a csapadékvíz
zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról,
d.) az ingatlanáról a közterületre nyúló fák, bokrok és élősövény visszavágásáról.
A vendéglátó-ipari egységek, kereskedelmi, üzlethelyiségek
és más árusítóhelyek üzemeltetője köteles gondoskodni az
üzletek előtti járdaszakasz tisztántartásáról, hó- és síkosságmentesítéséről, a zárás előtt a szemét összetakarításáról.
Az állattartó köteles
a.) az állat oly módon tartására, hogy az más ingatlanára ne
tudjon átjutni,
b.) ebet belterületi közterületen és a 0147 hrsz-ú mezőgazdasági úton pórázon tartani, illetve vezetni,
c.) harapós vagy támadó természetű ebet közterületen szájkosárral ellátni.
Tilos
a.) ebet a település külterületén felügyelet nélkül, illetve kóborolni hagyni,
b.) saját, vagy felügyeletére bízott eb által másoknak kárt
okozni.
A közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztása,
megszegése miatt eljárás indítható. Az eljárás hivatalból, vagy
bármely személy, szervezet bejelentése alapján indulhat.
A közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztása,
megszegése miatti eljárásban az elkövetőre helyszíni bírság
vagy közigazgatási bírság szabható ki.
A közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztása,
megszegése miatt az elkövető
a) ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírsággal,
b) százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.
		
Kérjük a rendelet betartását.
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Tehetséges gyermekek

Óvodánk kiemelt célja, hogy minél korábban fedezzük fel a
kiemelkedő képességű gyermekeket. A cél elérése kötelez
bennünket. Ennek tükrében úgy gondoljuk, hogy a külső
megmérettetés, a más intézményekkel való kapcsolattartás
a tehetséggondozás, egyértelműen fontos.
Az idei évben, első alakalommal kaptunk meghívást a Balatonszentgyörgyi „Prücsök fesztivál”-ra. A néptánc gálára
nagycsoportos korú gyerekekből szerveztünk egy kisegyüttest, „Gólyaláb” tánccsoport névvel. Miután kialakultak a
párok és a műsor is összeállt, lelkes gyakorlásba kezdtünk. A
dal és szöveges anyagok, a helyi nevezetességünkre a gólya
madárra épültek. Március 19-én szombaton léptünk fel a helyi kulturális központban ahol nagy szeretettel fogadtak minket. Az előadásunk nagy sikert aratott, melyben kiemelték a
„gólyás” megjelenítést, mint érdekes színfoltot. A program
táncházzal zárult és meghívást kaptunk jövőre is. Felkészítők:
Józsa Katalin és Zöld Éva
Április 8-án a Gyenesdiási óvoda által meghirdetett „Pacsirta” dalfesztiválon, két kategóriában indultunk, új és már
ismert népdalokkal. Egyéni kategóriában Szabó Sára szóló
énekben arany minősítést kapott. Kisegyüttesünk, melynek
tagjai: Fehér Zsófia, Pálfi luca, Szabó Sára, Németh Barnabás, ezüst oklevelet kaptak. Felkészítők: Vajda Judit Éva és
Zöld Éva óvodapedagógusok.
Józsa Katalin

Dr. Németh András háziorvos értesítése a
sármelléki rendelés helyének, és a rendelési
idők megváltozásáról 2016. május 1-től
Ezúton értesítem a tisztelt lakosságot, hogy a sármelléki
önkormányzat döntésének értelmében a sármelléki rendelő
új helyre, a jelenlegi sármelléki egészségházba költözik A zalavári- sármelléki körzet rendelőjét 2016.05.01-től a következő
helyen tudják felkeresni: Sármellék, Dózsa György utca 348.
a védőnői tanácsadó helyiségében. Az épület bejáratával
szemben találják meg a váróhelyiséget és a rendelőt. Zalaváron a megszokott helyen folytatódik a rendelés.
A sármelléki rendelő átköltöztetése a rendelési idők módosítását teszi szükségessé. A jelenleg kedd reggeli sármelléki
rendelés szerdára kerül, a szerda délelőtti zalavári rendelés
pedig kedden lesz. A pontos rendelési időket az alábbiakban tekinthetik át. A körzet lakosai mindkét helyen igénybe
vehetik az orvosi ellátást a megadott rendelési időben. A
havonta rendszeresen megszervezett vérvételeket Zalaváron
a hónap első keddjén, Sármelléken a hónap első szerdáján
tudjuk elvégezni. A változásokkal kapcsolatban kérem megértésüket, az átállás idejére a türelmüket.
Tisztelettel: dr. Németh András
Háziorvos: dr. Németh András
Rendelési idő:
Zalavár
Sármellék
Hétfő
8.00-11.00
13.00-15.00
Kedd
8.00-11.00
Szerda
8.00-10.00
Csütörtök 14.00-16.00
11.00-13.00
Péntek
8.00-11.00
Rendelők címe:
8392 Zalavár Dózsa György utca 61. tel.: 0683/554039
8391 Sármellék Dózsa György utca 348. (új helyen a védőnői
tanácsadó helyiségében), tel.: 06 83/355 006
Mobil szám: 06 20/590 1998
Ügyelet: minden nap 16.00-tól, hétvégén és ünnepnapokon
egész nap a Keszthelyi Városi Kórházban tel.: 06 92/321 000

Értesítés
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Sármellék Község Önkormányzata
értesíti a Község Lakosságát,
hogy a II. számú háziorvosi
körzet rendelője új helyre költözik.

Felelős kiadó:
Sármelléki Óvoda Általános Művelődési Központ

Az új helyszín:

Szerkesztőség:
ÁMK Sármellék, Zala u. 1.
Telefon: 83/355-011 • Fax.: 83/355-011
E-mail: sarmellekiamk@gmail.com
Tördelés, nyomtatás:
RENZOL Dekor Reklámstúdió • Zalaszentgrót, Megyei út 2.
Telefon: +36 30 2268 273 • E-mail: info@renzoldekor.hu
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Sármellék, Dózsa Gy. u. 348.
Egészségház
Védőnői szolgálat rendelője

A II. számú háziorvosi körzet rendelésének
kezdete az új helyszínen: 2016. május 1.

