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„Elsõ alkalommal rendezték meg községünkben a Szent Iván napi Lovagi tornát, amely után a Falu Tábortüze
mellett gyûlhettek össze az érdeklõdõk. Folytatás a 2. oldalon, Búcsú és Szent Iván... címmel.
Várjuk fotópályázataikat a szabocsaba86@gmail.com e-mail címre!
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Búcsú és Szent Iván nap
az ÁMK-ban
Idén hagyományteremtő céllal két napos búcsúi ünnepséget
rendeztek az Általános Művelődési Központ udvarán, ahol
a felállított sátor alatt zenés programokkal indult a rendezvénysorozat. A műsorok után első alkalommal hirdették meg
a Szent Iván napi Lovagi Tornát, ahol az ügyességi versenyek

kapcsán öt csapat mérettette meg magát. Végül Sir Lancelotte
apródjai bizonyultak a legjobbnak. Este a falu tábortűzének
meggyújtásával indult a hajnalig tartó mulatság, és miközben a lángok közt a virágszirmok, és a gyümölcsök égtek
jelképezve a megtisztulást, addig a Gábor és Tamás zenekar
húzta a talpalávalót. Másnap ünnepi szentmisével tisztelegtünk templomunk és falunk védőszentje, Keresztelő Szent
János előtt, végül a hagyományos búcsúi mérkőzéssel zárult a
nap, ahol szomszédunkat Zalavár csapatát fogadta a Sármellék FC. A bazárosok vasárnap a gyerekeknek kedveskedtek,
ám a kezdeményezés célja az volt, hogy a ringlisezés helyett
kissé új értelmet adjon az eseményneknek, ami a búcsúnak
valódi jelentésére utal: védőszentünk, Keresztelő Szent János ünnepe. Jövőre ugyanitt, ugyanígy, a remények szerint
kibővülve második alkalommal is együtt ünnepelhetünk
Szent Iván napja és Búcsú alkalmából.

KIADÓ AZ IDŐSEK KLUBJA
Sármellék központjában, nyugodt-kellemes környezetben kapott helyet a sármelléki rendezvényház,
amely BÉRBEVEHETŐ.

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 +3630/628-7271
 Sármellék Önkormányzatán
 sarmellek.nonprofitkft@gmail.com
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Ballagó Diákok:

Antal Patrik, Bakos Bence, Balogh Tamás, Belényesi Balázs, Bogdán Diána, Bokor Bianka, Deli Martin, Dufka
Diána Mária, Erdős Péter, Friebert Csilla, Hetesi Patrik, Lázár Levente, Lebeda Bence, Steffel Dániel, Tamás
Péter Pál, Varga Márk, Zalavári Dániel, Zalavári Renáta

Tanáraink:

Décsy László osztályfőnök, Balogh Anikó, Dávid Gabriella, Décsy Lászlóné, Dufkáné Vincze Mária ÁMK
igazgató, Farkas Henrietta, Feiler Zsuzsanna igazgató helyettes, Fekete Márta, Galuska Sándor, Gál Tamás,
Göncz Katalin, Gyulassy Ákos, Hajdú Zs. Istvánné, Hetényi Anna, Horváth Judit, Kis Tamás, Kovács Klára,
Meszlényiné Szabó Judit, Sándor Lászlóné, Szabó János, Zsótérné Kalmár Ibolya

Az Általános Művelődési Központ dolgozói és
Sármellék Község lakói nevében köszöntjük

Ferge József
Tanár Urat közelgő 70. születésnapja alkalmából.
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TÁMOP-5.2.5/B-10/2-2010-0120
S(H)IP – Sármelléki (H) Információs Pont

S(H)IP

Sármelléki Információs Pont
Az elmúlt időszakban újabb sikeres pályázat keretében indult útjára a S(H)IP Sármelléki Információs Pont.
Az Európai Unió és az Európai Szociális Alap által nyújtott
támogatás összege 48.980.389 Ft, melynek célcsoportja a
12-29 éves korosztály.
A pályázat keretein belül megvalósítandó célok:
-A
 célcsoportba tartozó fiatalok társadalmi integrációjának, iskolai előmenetelüknek, pályaválasztásuknak, munkaerő-piacra való belépésüknek elősegítése
-O
 lyan kulturális és szociális szolgáltató-információs központ létrehozása, ahol egy helyen megtalálható minden,
amit a célcsoport igényel
-O
 lyan programok és szolgáltatások lebonyolítása, amelyek hosszútávon fenntarthatóak és elősegítik a fiatalok
helyben maradását
- Hátrányos helyzetű fiataljaink számára olyan értékteremtő-értékmegőrző programok biztosítása, melyekhez
csak a projekten keresztül juthatnak hozzá
2012. júliusában elkezdődött a leendő iroda kialakítása
a hozzá tartozó vizesblokkal együtt. Az ÁMK aulájában található ruhatár került átalakításra, alkalmassá téve azt az
új funkció ellátására. Új mennyezetet kapott a helyiség, ill.
kiépítésre került az internet-, ill. áramellátás a számítógépek, és egyéb számítástechnikai-irodai gépek számára. A régi
bejárat is kicserélésre került, új műanyag nyílászáró került a
helyére.
A projekt egy nyitókonferenciával indult, mely július 24én került megrendezésre. Nagy örömünkre szolgált, hogy
meghívottaink szép számmal képviseltették magukat a megnyitón. A projekt ismertetése után kis műsort élvezhettek
a résztvevők, melyen fellépett a Zalai Táncegyüttes, és a
Keszthelyi Kötélugrók. A műsor után állófogadásra vártuk
vendégeinket.
Szeptembertől indulnak a különbözó szakkörök és programok a projekt keretein belül:
pszichológiai szolgáltatás, jogi szolgáltatás, pályaválasztásitovábbtanulási tanácsadás, vállalkozzunk előadások, modern-kortárs tánc, floorball-klub, retro klub (kötés, horgolás,
hímzés, főzés…), színjátsszunk! – drámafoglalkozás, orosz
nyelvi szakkör, gólya-klub avagy nem a gólya hozza?, színjátszó tábor, tánc tábor, színház, múzeum látogatás 5 alkalommal (COOL-TÚRA), éjszakai foci maraton, bűnmegelőzés,
internet veszélyei előadás.
Reméljük a sokrétű programok, szakkörök sikert aratnak a
fiatalság körében. Várjuk érdeklődéseiket, jelentkezéseiket.

Elérhetőségeink:
Web: www.shipsarmellek.hu
E-mail: ship.sarmellek.gmail.com
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Szeptembertől új lehetőségek
Sármelléken, hogy egészségesebben élj!
Az Általános Művelődési Központban keddi napokon 16:00
órától modern-kortárstánc /jazz-technika, sporttechnikai táncok, kötélugrás/ és ZUMBA Fitness -latin zenére,
hogy formába hozd magad! Az órákon való részvétel térítés
mentes! Jelentkezni névvel, elérhetőséggel az alábbi címeken lehet: Tamásné Zsuppányi Andrea, tel.: 30/2906361,
e-mail: ship.sarmellek@gmail.com

Tisztelt sármelléki lakosok!
Sok szeretettel várunk minden 12-29 év közötti helybéli lakost aki szívesen tanulna NÉPTÁNCOT!
Elsősorban azok jelentkezését várjuk akik szeretik a társaságot,örömmel és jókedvvel táncolnának.
A próbákat főiskolát végzett rutinos tanár tartaná!
Jelentkezni a következő elérhetőségeken: 06308453469
kigyoskrisztian@freemail.hu email címen

Orosz nyelvi tanfolyam
Az Általános Művelődési Központban szeptembertől orosz
nyelvi tanfolyam indul a 12-29 éves korosztály számára. Az
órákon való részvétel térítés mentes! Jelentkezni névvel,
elérhetőséggel az alábbi címeken lehet: Tamásné Zsuppányi
Andrea, tel.: 30/2906361, e-mail: ship.sarmellek@gmail.
com

Újságíró tanfolyam

Az Általános Művelődési Központban szeptembertől újságíró tanfolyam indul a 12-29 éves korosztály számára. Az
órákon való részvétel térítés mentes! Jelentkezni névvel,
elérhetőséggel az alábbi címeken lehet: Tamásné Zsuppányi
Andrea, tel.: 30/2906361, e-mail: ship.sarmellek@gmail.
com

KEREPLÕ
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… akikre a legbüszkébbek vagyunk!
Sportverseny

Helyezés

Résztvevők

Felkészítő tanár

Kutató Gyerekek Tudományos Konferenciája
(KGYTK ) Budapest

országos 1. hely

Rácz Levente 5.o.
Gosztonyi Zoltán 5.o.

Feiler Zsuzsanna

Bendegúz országos levelezős
országos 13. hely
verseny történelem 7-8.o.

Molnár Maximilián 7.o.

Dufkáné Vincze Mária

TIT Zalaegerszeg Matematika megyei verseny

Megyei 1. helyezés

Molnár Maximilián 7.o.

Fekete Márta

Zalaegerszeg Országos
történelem verseny megyei
forduló

Megyei 22. hely
20. hely

Molnár Maximilián 7.o.
Magas Bianka 7.o.

Dufkáné Vincze Mária

Zalabér KGYTK regionális
forduló

1. helyezés
1. helyezés
4. helyezés
4. helyezés
4. helyezés

Rácz Levente
Gosztonyi Zoltán
Dufka Diána 8.o.
Bokor Bianka 8.o.
Magas Bianka 7.o.

Feiler Zsuzsanna

Csokonai Alapműveltségi
megyei matematika verseny

Megyei 8. helyezett

Molnár Maximilián 7.o.

Fekete Márta

Kalmár László megyei
matematika verseny

Megyei 18. helyezett

Molnár Maximilián 7.o.

Fekete Márta

Megyei 2. helyezés

Lakesz Ádám 5.o.
Lucz Dániel 4.o.
Horváth Krisztofer 4.o.
Sass Valentina 4.o.
Ágoston Ádám 4.o.
Jándli Dávid 4.o.
Sipőcz Bence 2.o.

Kocsis Norbert

Megyei 3. helyezés

Hetesi Patrik 8.o.
Lázár Levente 8.o.
Balogh Tamás 8.o.
Lebeda Bence 8.o.
Zalavári Dániel 8.o.
Szabó Gergő 6.o.
Lakesz Ádám 5.o.
Visi Gergő 6.o.

Décsy László

Bozsik program megyei
döntő Zalaegerszeg

Kisiskolás kispályás labdarúgás megyei verseny
Nagykanizsa

… és akikre kevésbé vagyunk büszkék
Mint ahogy arról már beszámoltunk július végén részben
megnyitott a Sármelléki Információs Pont az ÁMK épületében. Jelenleg is zajlanak a munkálatok az irodában, többek
között felújításra kerülnek a vizes blokkok, korszerű villany és
internet kapcsolattal látják el a termet. Ez utóbbiban történt
egy kis fennakadás a közelmúltban. Történt ugyanis, hogy a
munkálatok haladtával az épületen kívül kellett az internet
kábeleket az irodába vezetni, és a levezetés a tervek szerint
meg is történt. Elég volt azonban egy nap, hogy valaki, illetve
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valakik ezeket a kábeleket leszaggatva hátráltassák, sőt megakadályozzák, hogy az iroda az ütemnek megfelelően készüljön el. Az Általános Művelődési Központ vezetése ezúton
mond „köszönetet”, hogy több hónapi pályázatíró munkájukat, valamint a kivitelezés folyamatosságát csapták arcon
azok, akik talán majd egyszer igénybe is fogják venni az iroda
szolgáltatásait.
A munkálatok folytatódnak, remélhetőleg további fennakadások nélkül.
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Elindul a 2012/2013-as
szezon a labdarúgóknál
Augusztus 19-én megkezdődik a szezon a labdarúgó megyei
II. osztályban, ahogy településünk focistái is érdekeltek.
A Sármelléki Sportegyesület Labdarúgó szakosztálya július
óta készül az újabb kihívásra. A keretben voltak változások,
néhány távozó mellett számos új igazolás érkezet érkezett a
csapathoz. A felnőtt gárda még mindig fiatal átlagéletkorú,
és ezt a tendenciát folytatni is kívánja az egyesület. Mind az

Zala Megyei Labdarúgó
Szövetség
Megyei II. o. Észak
2012/2013
1. forduló
2012.08.19. vasárnap 17:00
Sármellék FC – Cserszegtomaji SK
2. forduló
2012.08.26. vasárnap 17:00
Police-Ola – Sármellék FC
3. forduló
2012.09.02. vasárnap 16:00
Sármellék FC – Nagykapornak
4. forduló
2012.09.09. vasárnap 16:00
Zalaszentmihály – S ármellék FC
5. forduló
2012.09.16. vasárnap 16:00
Sármellék FC – FC Keszthely MILEFA

ifjúsági, mind a felnőtt alakulat jó közösséget alkot, és a jól
sikerült felkészülés után nagy reményekkel várja az évadot.
A klub számára mindig is fontos volt a közönség, éppen ezért
kérik, ha tehetik látogassák mérkőzéseiket, szurkoljanak a
Sármellék FC sikereiért.
A sorsolást az alábbiakban közöljük, az ifjúsági találkozók
mindig 2 órával a felnőtt mérkőzés előtt kezdődnek. További
információkat a www.sarmellekse.hu internetes oldalon talál.

Tankönyvosztás
 
2012. augusztus 27. (hétfő) 1. – 2. – 3. osztály
11:00 – 16:00
 
2012. augusztus 28. (kedd) 4. – 5. – 6. osztály
11:00 – 16:00
 
2012. augusztus 29. (szerda) 7. – 8. osztály
11:00 – 16:00

(Az árak megtalálhatóak a honlapon
és a hirdető-táblákon)

Tanévnyitó

2012. szeptember 3. 8:00

6. forduló
2012.09.23. vasárnap 15:00
Sármellék FC – Zalaapáti
7. forduló
2012.09.30. vasárnap 15:00	
Csácsbozsok-Nemesapáti SE – Sármellék FC
8. forduló
2012.10.07. vasárnap 14:00
Sármellék FC – Vonyarcvas-hegy SE
9. forduló
2012.10.14. vasárnap 14:00
Böde SE – Sármellék FC
10. forduló
2012.10.21. vasárnap 13:30
Sármellék FC – Becsvölgye SE
11. forduló
2012.10.28. vasárnap 13:30	
Vasboldogasszony LSC – Sármellék FC
12. forduló		
2012.11.04. vasárnap 13:30
Sármellék FC – Zalaszentiván SE
13. forduló
2012.11.11. vasárnap 13:30
Gyenesdiás Kinizsi SK – Sármellék FC
14. forduló
2012.11.18. vasárnap 13:00
Sármellék FC – Várvölgy FC
15. forduló
2012.11.25. vasárnap 13:00
Zalaszentgyörgy SE – Sármellék FC
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Gólyahír

Augusztus 1.
az Anyatej Világnapja

Köszöntjük településünk
legifjabb lakóit!

Ezen alkalomból köszöntjük a szoptató édesanyákat!

Megyes Dorián

2012.07.29. Sármellék Barátság ltp.27.

Gál Simon

2012.07.30

Sármellék Szitaközi u. 20.

Gelencsér Dorina
2012.08.01

Sármellék Dózsa Gy. u 264.

A védőnői szolgálat
ruhagyűjtést szervez
rászoruló családok részére
Kérjük Önöket, amennyiben otthonukban feleslegessé vált
(kinőtt) gyermek, illetve felnőtt ruhája, cipője lenne, juttassa
el a védőnői tanácsadóba. Tiszta és még használható ruhákat
várunk! Köszönjük segítségét!
Védőnői Szolgálat

„Az újszülöttnek három dologra
van szüksége: Az édesanyja karjainak melegségére, emlőjének
táplálására és biztonságára,
amit édesanyja jelenléte nyújt. A
szoptatás mind a hármat kielégíti” /Dr. Greatly/
Védőnői Szolgálat

Figyelem!
Régi, új, különleges képeslapokat gyűjtök. Amennyiben
rendelkezik olyan képeslappal, amelyet fel tudna részemre ajánlani, kérem jelezze az alábbi telefonszámon:

+36 20/3484733

Hirdessen a Kereplőben!
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
 reklámtáblák, matricák
 
kiadványszerkesztés

A Kereplő következő száma októberben jelenik meg.

(névjegykártyák, plakátok, szórólapok, könyvek)









nyomtatás, laminálás, spirálozás
póló feliratozás

(többféle technikával; akár 1 db is rendelhető!)

fényképes ajándéktárgyak (bögre, kötény, stb.)
bélyegző készítés
autó matricázás
motor dekoráció (fényvisszaverő felnicsík, stb.)
webszerkesztés
Információ és árajánlat kérés:

RENZOL Dekor Reklámstúdió

Tel.: 06 30/226-8273

info@renzoldekor.hu  www.renzoldekor.hu
8785 Zalaszentgrót (Zalakoppány), Megyei út 2.
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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:
RENZOL Dekor Reklámstúdió
8785 Zalaszentgrót, Megyei út 2.
Telefon: +36 30 2268 273
E-mail: info@renzoldekor.hu • www.renzoldekor.hu

