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Hungarikum napok Sármelléken
2016. június 30-tól július 3-ig a
Földművelésügyi Minisztérium sikeres pályázati forrásának köszönhetően megvalósult, az I. Sármelléki
Hungarikum Napi rendezvénysorozat.
Sármellék testvértelepülései Erdélyből Csernáton, Szerbiából Törökfalu és Ausztriából Nussdorf település
képviselői és polgármesteri tisztelték
meg rendezvényünket. Csernátonból
néptánccsoport, míg Nussdorfból focicsapat is érkezett hozzánk.
A három nap célja a helyi értékek bemutatása, megismertetése volt, melyet egy előzetes kutatói munka
előzött meg. Sok szellemi, tárgyi érték
került napvilágra, és még nagyon sok érték vár felfedezésre.
Csütörtökön érkeztek meg vendégeink
a testvértelepüléseinkről. A Csernátoni
Néptánccsoport tagjai közös tánctáboron vettek részt a helyi Tüskevár Néptánccsoport tagjaival együtt, melynek
vezetője Üst Gyula tánctanár volt.
A pénteki napon főként a tárgyi értékek bemutatására került sor. Az ÁMK
Aulájában Gyanó Szilvia, a keszthe-

lyi Balaton Múzeum néprajzkutatója, a
helyi SÖTYE civil szervezet és Molnárné
Riskó Erzsébet által helyi viseletekből,
kézimunkákból készült kiállítás nyitotta
a rendezvénysorozatot.
A megnyitó ünnepségen Horváth Tibor
polgármester tájékoztatta a jelenlévőket
a programsorozat megvalósítását elősegítő sikeres pályázatról és köszönetet
mondott a Földművelésügyi Minisztériumnak és a Hungarikum Bizottságnak.
Ezt követően felhívta a
figyelmet, milyen fontos múltunk értékeinek
továbbörökítése a mai
korra. A köszöntőt nótacsokor követte Bereczky Szilárd előadásában,
majd a Dávid Noémi és
Lázár Bálint néptánccal
színesítette a délutánt.
A feltárt helyi értéktárat, Gyanó Szilvia néprajzkutató előadásában
mutatta be a színházteremben. A Sármelléki népviseletnél többek
közt kitért a férfiingekre,

a női viseletre, gyöngyöskontyra, fehérhímzésre, valamint a civil szerveztek közösségkovácsoló erejére.
Kisvarga Zoltán történész Sármellék elhelyezkedéséről, történelméről tartott
előadást.

A pénteki nap Dj Varga Retro Discojával zárult.
Szombat délután a tárgyi értékek mellett a szellemi értéktár bemutatásra
került sor. A délutáni programot Üst
Gyula tánctanár állította össze és kutatói
Folytatás a 2. oldalon
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Hungarikum napok Sármelléken
Folytatás az 1. oldalról
munkájának köszönhetően segített a
fellépőknek a betanulásban.
Sármelléki Legendával indult e nap,
melyet a helyi Shipkerózsika Színjátszó
Csoport adott elő, Hontváriné Lasics Henrietta vezetésével. Csodálatos
díszlet és zenei aláfestés segítségével

egy réges-régi monda elevenedett meg
a színpadon.
Kisfilmek vetítésére is sor került méghozzá régi fényképgyűjteményt és egy
1951-es Lugosy Emma felvételt láthattunk Sármellék táncairól.
A délután főszervezői a Tüskevári
Néptánccsoport számos tánccal (Polgári Táncokkal, Lánytánccal, Sármellék

és Környéke táncaival, Sárközi tánccal)
szórakoztatta a múltban elmerülni vágyókat.
A legkisebbek az óvodások Sármelléki
Játékfüzérrel léptek fel. A SÖTYE civil
szervezet Sármelléki Népdalcsokrot és
egy közös Lánytáncot táncolt a Tüskevári Néptánccsoporttal együtt. A délután aktív résztvevői voltak a Csernátoni
Néptáncosok, akik hol egyedül, hol a
helyi tánccsoport tagjaival közösen táncoltak. A Sármelléki Férfikar meglepetés
műsorral kedveskedett e napon, ahol
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többek közt egy csárdai jelentet énekeltek számunkra.
A műsorok közti szünetben helyi specialitásokat (pl. cukros perecet, dióspuszedlit, páros csókot) kóstolhattak a
vendégek, melyeket a SÖTYE, a BRACCS
civil szervezetek, az Óvoda óvodapedagógusai és helyi Lakók készítettek, kínáltak. A színpadi produkciókat a Férfikar
zárta egy mindenki által jól ismert dallal, melyhez a testvértelepüléseink
képviselői és a vendégek nagy része
is csatlakozott.
A szombat este Táncházzal zárult,
melyhez itt és a színpadi produkciók
alatt is a Dió Banda zenekar szolgáltatta a zenét.
Vasárnap a Szent Mise után a Focipályánál kezdődtek a programok,
hiszen pályaavató ünnepségre
is sor került. E nap vidám családi vasárnapnak indult, hiszen
légvárak, rodeó bika, a sátor alatt
az Óvoda és Iskola pedagógusai
színes játékokkal várták a kicsiket.
A Focipályát Horváth Tibor polgármester, Király Gyula Sármellék
SE-től és az MLSZ képviselője adta
át, majd kezdődtek a mérkőzések.
Öt csapat játszott: ZTE FC, Nussdorf, Sármellék I. és II., Testvértelepülések csapatai.
Amíg a foci zajlott az Óvodások Rock
‘n’ Roll táncukkal, a Rezidance Tánccsoport szintén
táncokkal, a Hévízi Újszínpad Kabaréval szórakoztatta
a vendégeket. Ezt követően
koncertek következetek az
MR 8 Rock Zenekartól, majd
a Kabala együttestől. Este
a Sümegi Hastánccsoport
Hölgyei vonták magukra a
figyelmet, majd az Otelló

zenekar hajnalig tartó bálja zárta az rendezvénysorozatot.
Testvértelepüléseink hétfőn reggeli
után indultak haza. E napok remélhetőleg
elérik azt a célt, hogy Sármellékre más
szemmel nézzenek, akik velünk voltak,
hiszen az igazi felfedezés, Szent-Györgyi
Albert szavaival élve „..látni azt, amit
már mindenki látott, de olyat gondolni,
amit senki más nem gondolt róla.”

Köszönet e napokban nyújtott fáradhatatlan kitartó munkájukért Tamás
Noémi szervezőnek, a Hivatali, az Éttermi, az ÁMK dolgozóinak az Óvoda
és Iskola pedagógusainak, a SÖTYE, a
BRACCS civil szervezeteknek, a Tüskevári
Néptánccsoportnak és vezetőjének, Üst
Gyulának, Bereczky Szilárdnak, Dávid
Ákosnak, Kaszab Józsefnek és Mindenkinek, akik munkálkodtak e napok létrejöttében.
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Könyvtári hírek
A Sármelléki ÁMK Könyvtár hétről-hétre bővülő választékkal
várja olvasóit. Az érdeklődők számos folyóirat, új beszerzésű
könyv és film közül választhatnak. A diákok örömére bővült
a nálunk megtalálható kötelező olvasmányok köre is. A
könyvtárban fel nem lelhető dokumentumokat könyvtárközi
kölcsönzés útján néhány napon belül be tudjuk szerezni.
Aktuális hírekért, információkért keresse könyvtárunkat facebookon is!
Térjen be hozzánk hétköznapokon 14:00 és 17:00 között!
Értesítem az olvasókat, hogy a könyvtár szabadság miatt
augusztus 1-20-ig zárva tart.
Bánáti György könyvtáros

Egy lufi hazatért

Gólyahír
Köszöntjük településünk
legifjabb lakóit!

Horváth Krisztofer Elemér
2016. május 20.
Sármellék, Dózsa György utca 61.

Nemes Bálint

2016. június 9.
Sármellék, Barátság ltp. 37.

Bihari Horváth Kevin

2016. június 20.
Sármellék, Külter. 2232 Hsz

Június 23-án iskolánkba a következő levél érkezett:
„Kedves Ballagók
Nagy meglepetés volt a lufitok! Mi Úny községben élünk, Esztergomtól 25 km. Településeteket ismerjük, így tudjuk milyen
messze vagytok. Lufitok 18-án du 3 óra körül érkezett. Sok
sikert kívánunk nektek az életbe!
Molnár Család
Úny 06.21.”

Értesítés
Értesítjük a Község Lakosságát, hogy a
Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatalban
igazgatási szünet lesz az alábbi időpontokban:
2016. augusztus 8 – 12.
2016. augusztus 15 – 19.
Ez idő alatt az ügyfélfogadás szünetel.
Az igazgatási szünet ideje alatt haláleset
anyakönyvezése céljából az anyakönyvvezető
(30/635-1120) telefonon elérhető lesz.
Sármellék, 2016. július 18.
Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal
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Felelős kiadó:
Sármelléki Óvoda Általános Művelődési Központ
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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