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A címlapon Szabó Luca fotója. Továbbra is várjuk
képeiket a szabocsaba86@gmail.com címre.
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Felhívás
Ismételten felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy
a Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8./2009./VI.22./ rendelete az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről ér-telmében maradéktalanul tartsák be az égetés szabályait, különös
tekintettel az alábbiakra:
4.§ A kerti hulladék égetésének szabályai
( 1) A kerti hulladékok égetése hétköznap és szombaton engedélyezett. Ünnepnapokon és vasárnap az égetés szigorúan tilos!
8.§ Szabálysértési rendelkezések
S zabálysértést követ el és harmincezer forintig terjedő
pénzbírsággal sújtható, aki e rendelet 4.§-ában, 5.§ában és 6.§-ában foglalt szabályokat megszegi.
A rendelet teljes tartalmát megtekinthetik a Körjegyzőségen, vagy elolvashatják a
www.sarmellek.hu címen.

Első alkalommal táboroztak
„hazai pályán”
Idén augusztusban első alkalommal rendezték meg a
sármelléki sportpályán a „Le a cipővel” nyári tábort.
A közel egyhetes táborban főleg helyi fiatalok vettek
részt, összesen 35-en, akiknek életkora az első osztályostól
egészen a 7. osztályosig terjedt, így nagyon sokszínű társaság
verődött össze erre a hétre.
A fiatalok minden nap tartalmas szórakozással tölthették
el az időt, volt kerékpártúra, horgászverseny, számháború, és
akár íjászkodhattak is a résztvevők. A sátorállítás a futballpálya öltözője alatt, a volt lőtéren történt, az étkezések, és
egyes foglalkozások már fent, az öltöző mellett felállított sátorban voltak.
A gyermekek napi háromszori étkezés mellett, a felajánlásoknak is köszönhetően, szinte minden nap tízórait és uzsonnát is elfogyaszthattak. Az ételek mindig frissen kerültek az asztalra, és bár sok pletyka szányra kelt, azt tudni kell,
hogy azok minősége a tábor alatt végig kifogástalan volt.
Az, hogy ez a hét ilyen sikeresen lezajlott, nagyon sok ember önzetlen segítsége járult hozzá.
Ezúton mondunk nekik is köszönetet, illetve kiemelnénk a
szülők pozitív hozzáállását is az első „Le a cipővel” táborhoz.
A fiatalok kissé megfáradva, ám rengeteg élménnyel gazdagodva bonthattak sátrat a tábor végén.
(Ha bárkinek kérdése merülne fel a tábor pénzügyi
gazdálkosásával kapcsolatban, keresse fel bátran az ÁMK
Könyvtárát, ahol megtudhatja a részleteket, a költségvetés
nyilvános.)

Sármellék Község Önkormányzata is
segítő kezet nyújt az álláskeresőknek!
A Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának Keszthelyi Kirendeltsége által nyújtott és elnyert
támogatásoknak köszönhetően önkormányzatunknál is
lehetőség van arra, hogy a foglalkoztatást helyettesítő
támogatásban részesülők megszerezzék a támogatás
folyósításának feltételeként előírt 30 napos biztosítási jogviszonyt – mondta Kaszab Mónika igazgatási
ügyintéző.
2012. évben márciustól novemberig összesen 42 fő
részmunkaidős foglalkoztatására kapott lehetőséget
településünk. A közfoglalkoztatást 3 alkalommal 3 hónapos időtartamban szervezték meg. A programban
résztvevők közterületi segédmunkás, szociális kisegítő
munkás, hivatali segédmunkás, és intézménytakarító
munkakörökben vállalhattak munkát.
Kaszab Mónika hozzátette, egyéb foglalkoztatási formában a pályakezdő álláskereső fiatalok első munkahelyhez jutásához is hozzájárul az önkormányzat.
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Ennek keretében augusztus 01 – december 31-ig
1 fő pályakezdő foglalkoztatását tudjuk megoldani
egyéb ügyintéző munkakörben. TÁMOP-1.1.2-11/1
projekt keretében bérköltség támogatást nyertünk,
ez ad lehetőséget arra, hogy 1 fő 50 év feletti tartós
álláskeresőt 2012. június 01 – 2013. május 31-ig teljes
munkaidőben foglalkoztassunk közmunka szervező
munkakörben.
Önkormányzatunk egyik kiemelt feladata, hogy lehetőségeihez mérten segítse azokat a hátrányos helyzetben lévő álláskeresőket illetve tartós munkanélkülieket,
akiknek nem, vagy nehezen sikerül visszajutni a verseny
szférába.
De azt is fontos megértenie minden érintettnek, hogy
a közfoglalkoztatás csak átmeneti megoldást kínál,
ezért mindenkinek magának is törekednie kell arra,
hogy a helyzete javuljon – hangsúlyozta a hivatal igazgatási ügyintézője.
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Változások előtt a nehézségek közepette
Interjú Horváth Tibor polgármesterrel a településünket
érintő kérdésekben.
- Sok pletyka kering jelenleg az önkormányzatról,
inkasszóról, pénzügyi helyzetről. Mi a helyzet valójában?
- Az ügy lényege, hogy 2010-ben zárult egy bírósági per,
amelyből a két önkormányzat (Sármellék, Zalavár) vesztesen jött ki. Az összbüntetés 303 millió Ft-ot tett ki. Ennek az
összegnek egy részét az FB Airport bérleti díj előfizetésként
magára vállalta. A fennmaradó részről szintén az FB Airport Kft.-vel tárgyaltunk, miszerint, amikor itt területeket
vásárolnak, ez az összeg rendezésre kerül. Közben 2011-ben
a cég csődbe ment. A kötelezettség vállalási nyilatkozatukat
megszüntették, így a tartozás átszállt a két önkormányzatra. 2011. december végén érkezett a határozat, amelyet az
önkormányzatok a Fővárosi Ítélőtáblán megtámadtak. Innen
a mai napig nem érkezett semmilyen válasz. Idén áprilisban
a keszthelyi Bíróságra is beadtuk az ügyet, de ettől elálltunk,
mert úgy volt, hogy a Magyar Követelés Kezelő Zrt. kezeli az
ügyünket, de később mégsem vállalta. Azóta különböző megoldásokat keresünk, jelenleg négy terület árverezésre került
a reptér területén, ezek árából kívánjuk fedezni a tartozást.
Az önkormányzati számlán sajnos, mivel a végrehajtás él,
inkasszó volt több ízben is, ebben az évben így összesen 25
millió Ft-ot vett el a költségvetésünkből a végrehajtás.
- Kell-e ebből kifolyólag tartania valamitől a lakosoknak?
- A legrosszabb megoldás, ami bekövetkezhet az adósságrendezés. Az önkormányzatra csődbiztost neveznének
ki, akinek a gazdasági működés irányítása lenne a feladata.
Továbbra is működtetni kell, illetve kellene a törvény által előírt feladatokat, amelyekből az elsők a fizetések rendezése, majd a közmű díjak kifizetése. Sokszor voltunk a
közelében annak, hogy ezek nem teljesültek, de a lakosok
konkrét veszélyben nincsenek, itt egyedül a település híre
csorbulhat. Megteszek mindent azért, hogy ne kerüljünk
adósságrendezésbe, de ha ez kell, hogy például a repülőtér
külső területeit megtarthassuk, akkor megtesszük. A falu
érdeke az első.
- Az előzetes tervekhez képest hol tartunk most? Mik
valósultak meg, illetve mi az, ami még hátra van?
- Sok fejlesztés a fent említett okok miatt elmaradt. A
Belügyminisztérium által kiírt óvódai-, illetve közbiztonság-

fejlesztésre pályáztunk, amit elsőre elutasítottak. Második
körben is pályáztunk, és reméljük a pozitív elbírálást, hiszen
Sármellékre ráférne a közbizttonság fejlesztése, valamint az
óvódai fejlesztés sem várathat magára.
A komosztáláshoz kapcsolódó projektünk jelenleg is folyik,
valamint két pályázatunk még elbírálásra vár. A kármentesítéshez kapcsolódóan pedig szeretném megköszönni a
lakosság azon részének a türelmét, hozzáállását, akik a kármenetsítési terület közelében élnek, hogy elviselték a kellemetlenségeket. Jelen pillanatban elindult a próbaüzem,
úgyhogy a következő évben ezek a „mellékhatások” csökkeni
fognak.
- 2013 miben hoz újat az önkormányzat életében?
- Megszünnek a körjegyzőségek, közös hivatalokat kell felállítani a 2000 fő alatti településeknek. Mi akár így Szentgyörgyvárral kiegészülve maradhatnánk egy hivatal. A
költségvetés kialakításával lesz rengeteg munkánk, illetve
létszámváltozásokkal is számolnunk kell az önkormányzaton belül. Az oktatási törvény alapján az iskola életében is
jelentős változások lépnek életbe.
- Helyi nagyobb vállalkozások jövőjéről tudhatunk-e valamit?
- Az ételgyárral kapcsolatosan sok lehetősége nincs az
önkormányzatnak, hiszen magánkézben van, jelenleg
is felszámolás alatt áll. A repülőtérnél már konkrétabb információink vannak, a hévízi városvezetés többször is nyilatkozott arról, hogy fontos nekik a sármelléki légi kikötő.
Több tárgyalást is kezdeményeztek, hogy folyamatos legyen
a működés, és az ide érkező gépek száma is bővüljön.
- Bár még csupán október van, de összegezve milyen
szájízzel zárhatjuk az évet?
- Azt hangsúlyozni kell, hogy a két éves működésünk alatt
igyekeztünk sikeres gazdálkodást folytatni, hiszen a 2012-es
évben is a költségvetést elfogadható hiánnyal tudtuk volna
kezelni, amely évközben pótolható lett volna. Sajnos az ismert okok, ezt a gazdálkodást felülírták. Eddig mindig tudtuk
rendezni az alkalmazottak fizetéseit, a közüzemi számlákat,
valamilyen szinten az étkeztetést is, de el kell ismerni, hogy
az a 25 millió Ft nagyon hiányzik a költségvetésünkből. Ám
úgy gondolom, ha nem kerülünk adósságrendezésbe, és a
reptéri árverezés sikeres lesz, akkor, bár kesernyés szájízzel,
de jó évet is zárhatunk.

Kemendy Géza: Harctéri emlékeim
1942-1943 A magyar királyi 17. honvéd
gyalogezred II. zászlóalja a Donnál című kötete

Szeptember 28-án, pénteken mutatták be Sármelléken az ÁMK Színháztermében Kemendy Géza: Harctéri emlékeim 19421943 A magyar királyi 17. honvéd gyalogezred II. zászlóalja a Donnál című kötetét. A bemutatót Horváth Tibor polgármester
nyitotta meg, majd a Tátorján Népzenei Együttes katonadali csendültek fel. Az eseményen felszólalt egykori tanítványa Szabó
Vendel, valamint az unokaöccs Kemendy Nándor is, akik a volt kántortanító életéről meséltek. A könyvet Kiss Gábor a Deák Ferenc Megyei Könyvtár igazgatója mutatta be a társszerkesztők, Molnár András Zala Megyei Levéltár igazgató, és Dr. Szabó Péter
hadtörténész közreműködésével. Az eseményt állófogadás zárta.
Szabó L.–Balogh–Kiss
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Idén is Szüreti Felvonulás
Október 13-án, szombaton Sármelléken egész napos szüreti
mulatságokat rendeznek a jól megszokott Szüreti Felvonulással, illetve az esti szüreti bállal. Egy órakor indul a felvonulás
az iskola elöl, amely végighalad az egész falun. Különböző
állomásokon műsorokkal kedveskednek a falubelieknek. Akinek kedve van felülhet és végigmehet a vonulókkal lovaskocsin, traktoron vagy akár dottón is. Este az elmaradhatatlan
bálon zenél nekünk a Dance zenekar, közben fellép egy helyi
rockbanda, valamint a ReziDance táncegyüttes. A bálon büfé
üzemel, a belépő 800 Ft. 				
Sz.L.

Az alábbiakban közöljük a Szervezők felhívását!

Kedves Sármelléki Lakosok!
Hagyományainkat megőrizve 2012. október 13-án megrendezésre kerül a Szüreti Felvonulás. Fontosnak tartjuk,
hogy ez a rendezvény ne csak a felvonulóknak legyen élmény, hanem azok számára is hozzon egy kis örömöt a szürke
hétköznapokba, akik nem tudnak a menettel haladni.
Ahhoz, hogy a programokban részt vehessenek több lehetőséget is ajánlunk.
Ha szeretnék a felvonulást az indulástól az érkezésig végig
kísérni, akkor szeretettel várjuk a Sármelléki ÁMK épülete
előtt október 13-án, 12.30 órakor.
Jöhet saját feldíszített járművel (kerékpár, motor, traktor
stb.) is, és arra is lehetőség lesz, hogy az indulás helyszínén
sorakozó járművek valamelyikén foglaljon helyet.
Ha nem tudnak a teljes felvonuláson részt venni, akkor
csak annyit kell tenniük, hogy kiállnak a kapuba, vagy elsétálnak az Önökhöz legközelebb lévő megállóhelyhez, és várják
a felvonuló csoportokat, akik több megállóhelyen igyekeznek
kedveskedni, örömet szerezni Kicsiknek és Nagyoknak.
Minden megállóhelyen a Kisbíró közzéteszi a falunkkal kapcsolatos fontosabb híreket, majd ezt követően a felvonuló
tánccsoportok mutatják be táncaikat. (A megállóhelyek
helyszínei a hátoldalon vannak feltüntetve.)
A Szüreti Felvonuláshoz kapcsolódva este Szüreti Bált is
tartunk, melyre mindenkit szeretettel hívunk és várunk.
A bál batyus lesz. A belépő jegyet elővételben lehet majd
megvásárolni. Ezzel kapcsolatos fontosabb információkról
plakáton fogjuk tájékoztatni az érdeklődőket.
Mutassuk meg, Mi Sármellékiek, hogy tudunk még együtt,
közösen vigadni!

4

A Szüreti Felvonulás állomásai
és időterve
12.30 Gyülekezés a ÁMK előtt
13.00 Indulás az ÁMK-tól
1. Kossuth Lajos utca
2. Barátság lakótelep
13.15 Megállóhely: KRESZ park – MŰSOR!
3. Idősek Otthona mögötti mezőgazdasági út
13.25	Megállóhely: Idősek Otthona Nyugati oldala –
MŰSOR!
4. Tüskevári utca
13.45	Megállóhely: Tüskevári utca és a Dózsa György utca
kereszteződésében – MŰSOR!
5. Dózsa György utca
14.10 Megállóhely: Kámán Pékség – MŰSOR!
14.30 Megállóhely: CBA Üzlet – MŰSOR!
14.50 Megállóhely: Égenföldi játszótér – MŰSOR!
15.10 Megállóhely: Égenföldi faluvége – MŰSOR!
6. Visszaérkezés az ÁMK-hoz
15.30 Az ÁMK udvarán:
	A felvonulást követően egy baráti beszélgetésre várjuk a
felvonulókat.

AZ IDŐPONTOK TÁJÉKOZTATÓ
JELLEGŰEK!
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S(H)IP
Sármelléki Információs Pont
A S(H)IP Sármelléki Információs Pont június 1-én indult pályázat, amelynek keretén belül nagyon sokrétű programokat
tudnak biztosítani a 12-29 éves korosztály számára.
A megnyílt irodában a fiatalok egy helyen értesülhetnek
rengeteg hasznos információról.
Számítógép és internet használat, illetve jogász és pszichológus várja az érdeklődőket.

A pszichológus válaszol…
(Térítésmentes pszichológiai tanácsadás)
Baráth Bernadett
Ügyfélfogadás:
péntek 15.00-17.00-ig
(páros héten)
szombat 9.00-11.00-ig
(páratlan héten)
hétfő 16.00-17.00-ig
Helye:
S(H)IP iroda, ÁMK
Sármellék, Felszabadulás u. 1-2.
Online ügyfélfogadás a www.shipsarmellek.hu oldalon: szerda 18.00-19.00-ig

- Színjátszó,
- modern kortárstánc,
- néptánc,
- újságírás,
- gólyaklub,
- retró klub,
- floorball,
- orosz és
- digitális kompetenciák fejlesztése
szakkörök kezdődtek el szeptemberben a program keretein
belül.
Három szakkörhöz nyári táborok is kapcsolódnak, ezek a
következő szakkörök: színjátszó, néptánc és a modern táncosoknak.
A 8. osztály számára öt alkalommal pályaválasztáshoz köthető előadások rendezésére nyílik lehetőség a projektben,
amelyből az első előadás már le is zajlott.
Az iroda folyamatosan várja az érdeklődőket.
Bakos–Magas

A jogász válaszol…
(Térítésmentes jogi tanácsadás)
Dr. Simotics Barnabás
Ügyfélfogadás:
péntek 17.00-18.00-ig
szombat 17.00-19.00-ig
Helye:
S(H)IP iroda, ÁMK
Sármellék,
Felszabadulás u. 1-2.
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A hit éve
„Istennek a maga jóságában és bölcsességében úgy
tetszett, hogy kinyilatkoztatja önmagát, és tudtunkra adja
akaratának szent titkát, mely szerint az embereknek Jézus
Krisztus, a megtestesült Ige által a Szentlélekben útjuk nyílik
az Atyához, és az isteni természet részesei lesznek. E kinyilatkoztatással a láthatatlan Isten szeretetének bőségéből, mint
barátaihoz szól az emberekhez, és társalog velünk, hogy
meghívja őket és befogadja a saját közösségébe.”
(II. Vatikáni Zsinat - Dei verbum)
XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának
50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24. közötti időszakra meghirdette a hit évét.
A Szentszék sajtótermében ismertették az újságírókkal június 21-én, csütörtökön a Hit évének programját. A sajtótájékoztatón felszólalt Rino Fisichella érsek, az Új Evangelizációt előmozdító Pápai Tanács elnöke:
„A Hit éve mindenekelőtt támaszt kíván nyújtani a híveknek,
akik a mindennapok fáradozásai közepette meggyőződéssel
és bátran ajánlják életüket Jézus oltalmába. Értékes tanúságtételüknek nincs hírértéke, de annál fontosabb az Úr szemében, lehetővé téve az egyháznak, hogy ma is, mint a múltban, a hit erejével és az egyszerű emberek lelkesedésével
mutassa meg magát a világnak.
A Hit éve egy általános válság korszakába illeszkedik bele,

amely a hitet sem kíméli meg.
Évtizedek óta támadja a szekularizmus, amely az egyéni
szabadság nevében minden
tekintélytől való függetlenséget
követel. Magáévá tette azt a
programot, hogy „éljünk úgy,
mintha Isten nem létezne”. A
hit válsága drámai kifejeződése
egy antropológiai válságnak,
amely magára hagyta az embert, aki ismeretlen erők fogságában, cél nélkül él a világban.
Sokan kortársaink közül nem érzékelik Isten hiányát” – mutatott rá beszédében Fisichella érsek.
A Hit éve tehát olyan útvonal kíván lenni, amelyet a keresztény közösség kínál fel mindazoknak, akik ismét szeretnének
találkozni Istennel.
A főpásztor bemutatta a Hit évének logóját, amely egy
hullámokon ringó bárkát ábrázol az egyház jelképeként. A
főárboc egy kereszt, amelynek vitorláit dinamikus jelekkel
Krisztus IHS monogramja alkotja. A vitorlák mögött a napot
láthatjuk, amely a monogrammal együtt az Eucharisztiára
utal.
A Hit Évében plébániánk meghirdeti a Missziós Évet is. Két
fő célt tűztünk ki: egyrészt a jelenlegi gyakorló keresztények
hitét még tudatosabbá tenni, a mindennapok gyakorlatába
átültetni a hitet, másrészt a jelenleg távollevőket megszólítani, megmutatni nekik a hitünk értékét. Ennek érdekében
különböző programok tervezünk.
(Keresztelő Szent János Egyházközség
Forrás: Magyar Kurir)

Bemutatkoznak új pedagógusaink
Hontváriné Lasics Henrietta
Hontváriné Lasics Henriettának hívnak. 2007-ben végeztem
Budapesten az ELTE Tanító- és Óvóképző Karán tanítóként
magyar műveltség területtel.
Szeptembertől ismét a sármelléki általános iskolában tanítok, 1. osztályban olvasást, írást, környezetismeretet és rajzot, valamint 5. osztályban irodalmat.
Nagy örömmel tölt el, hogy visszatérhettem, mert mindig
erre a pályára készültem.
Úgy érzem, meg tudom találni a közös hangot a gyerekekkel
és igyekszem tudásomat átadni nekik.

Fülöp Erzsébet
A több mint tíz éves budapesti pályafutásom után érkeztem
Sármellékre.
A fővárosban középiskolákban és a Zsigmond Király Főiskolán is tanítottam az angol nyelvet, és az időskorúak
nyelvhasználatával, nyelvtanulásával kapcsolatos kurzusokon
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is oktattam hallgatóimat, hiszen ezen a területen végzek tudományos kutatómunkát.
Régi vágyam volt, hogy kisiskolásokkal is megszerettessem az
angol nyelvet, és minél többet átadhassak tudásomból nekik.
Tanulóimban azt is szeretném tudatosítani, hogy miért is
kell tanulni az angol nyelvet, mit is akarnak vele elérni, mi
örömük származik belőle.
Köztudott, hogy a nyelvtanulás elsődleges célja a kommunikálás. A másik nyelven való kommunikáció képessége
örömet, sikerélményt biztosít.
Az önkifejezés vágya is gazdagodik, amikor új nyelven
kezdünk el beszélni, mozogni, látni.
És minél jobban ismerünk egy idegen nyelvet, annál tudatosabban használjuk és annál jobban értékeljük az anyanyelvünket.
Az idegen nyelv abban is segít, hogy megismerkedjünk
más népek életével, gondolkodásmódjával, kultúrájával,
egyszóval közelebb kerüljünk hozzájuk.
Szeretném, hogy minél több diákom felfedezze az angol
nyelv szépségét, érdekességét, hasznosságát, amely motiváló jellegű, akárcsak annak a felismerése, hogy „az embernek annyi élete van, ahány nyelvet beszél”.

KEREPLÕ

Smaragdlázban ég Sármellék
– A Sármelléki óvodások Smaragdfát ültetnek az öko-óvoda udvarában –
A sármelléki ÁMK öko-óvoda is belép azon oktatási intézmények egyre népesedő táborába, akik egy különleges klímanövény, a Smaragdfa ültetésével is igyekeznek a
kisóvodásokat környezettudatos gondolkodásra és életmódra tanítani.

mete előtt, egy tábla hirdeti az ültetés dátumát, illetve annak az örökbefogadó szülőnek a nevét, aki a Smaragdfát az
óvodának adományozta. Fát örökbefogadni bárki tud, ezért
nem kell mást tennie, mint telefonon vagy e-mailben felkeresnie a Smaragdfa forgalmazóját, aki minden kérdésben áll
az érdeklődők rendelkezésére.
Smaragdfa örökbefogadással kapcsolatban bővebb információért írjon a smaragdfa@carbonsolutions.cc e-mail címre!
Sajtókapcsolat:
Jeschek Hajnalka
Carbon Solutions Global Ltd.
Tel.: +36 20 256 6117
E-mail: hajnalka.jeschek@carbonsolutions.cc
A Smaragdfáról

A sármelléki ÁMK öko-óvoda kisóvodásai október 5-én,
pénteken, egy családi nap kíséretében, egy különleges klímanövényt, Smaragdfát ültettek az óvoda udvarában. A
növény egyedülálló tulajdonságainak köszönhetően, egyre
nagyobb népszerűségnek örvend országszerte. Németh Csaba, Sármellék alpolgármestere a faültetés tervével a Smaragdfa egyik hazai forgalmazójához, a Carbon Solutions Kfthez fordult segítségért.
„A környezettudatos, és karbonsemleges gondolkodásra nevelésben kiemelkedően fontos szerepet töltenek
be az iskolák és óvodák. Ezért is szolgál nagy örömünkre,
hogy a sármelléki öko-óvoda is csatlakozik a Smaragdfával
büszkélkedő intézmények táborához, és bízunk benne, hogy
még sokan követik példájukat. ” – mondta Gáspár Péter, a
Carbon Solutions ügyvezető igazgatója. A három kis facse-

Futballősz a Sármellék SE-nél
Csapataink változó formábal kezdték meg a 2012/13-as
szezont a megyei II. osztályú labdarúgó bajnokságban, ám
mivel fiatal csapatokról van szó, várható volt, hogy ez egyfajta felmérési idény lesz számunkra. Eddig 2 győzelem, 2
döntetlen mellett 4 vereség a csapat mérlege. A tabellán a
12. helyet foglalja el.
Az ifjúsági csapat mérkőzései sem mentek zökkenő mentesek. Ők a tabella 14.helyén tanyáznak.
Jelenleg a 9. fordulóban tartunk, csapatunk legközelebb a
Bödei SE otthonában lép pályára, a mérkőzésre 2012 okt.13
szombaton kerül sor.
A fiatal játékosokból álló gárda lendületes és egyre jobban
összecsiszolódó játékkal, és motiváltan néz a további célok
elé.
Sármellékre az őszi idényben, ami november 25-ig tart,

A Smaragdfa a Kínai Császárfa különféle fajaiból nemesített, védett hibrid faj. Ez a roppant gyors növésű, 7
éves korára évi 60 kg levéltömeget hozó, az időjárásnak
ellenálló, életképes lombos fa 3-5 éves korától hektáronként hozzávetőleg napi 3 tonna oxigént termel,
ami kétszerese a többi ismert fajta teljesítményének.
Hatalmas (60-70 cm átmérőjű) levele magas protein- és
nitrogéntartalma folytán alkalmas biomassza, levéltrágya, valamint állati takarmány formájában való felhasználásra, törzséből pedig kiváló épületfa és bútoralapanyag
válik. A száraz smaragdfa energiatartalma jóval magasabb (4500 kcal) mint a nyárfáé (700 kcal), és meghaladja
a keményfáét is (2600 kcal), így akár a barnaszenet is
képes helyettesíteni.
Bővebb információ:
http://www.carbonsolutions.cc/blueshop/smaragdfa

még számos megpróbáltatás vár. Az alábbiakban közöljük
felnőtt csapatunk hátralévő mérkőzéseit (az ifi minden esetben 2 órával a felnőttek előtt lép pályára):
2012.10.13 Szombat 14:00 BÖDEI SE-SÁRMELLÉK FC
2012.10.21 Vasárnap 13:30 SÁRMELLÉK FC-BECSVÖLGYE SE
2012.10.28 Vasárnap 13:30	CSEH SÖRKER KFT VLSC			
SÁRMELLÉK FC
2012.11.04 Vasárnap 13:30 SÁRMELLÉK FC-ZALASZENTIVÁN SE
2012.11.10 Szombat 13:30	KINIZSI SK GYENESDIÁS SÁRMELLÉK FC
2012.11.18 Vasárnap 13:30 SÁRMELLÉK FC-VÁRVÖLGY FC
2012.11.25 Vasárnap 13:00	ZALASZENTGYÖRGY SESÁRMELLÉK FC

Amennyiben tehetik, látogassák mérkőzéseinket, illetve friss információkat találnak az egyesület weboldalán:
www.sarmellekse.hu			
Balogh Péter
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Gólyahír
Köszöntjük településünk
legifjabb lakóit!
Orsós Rikárdó György

Kemendy Géza:
Harctéri emlékeim, 1942-1943
A magyar királyi 17. honvéd
gyalogezred II. zászlóalja
a Donnál címû kötete rengeteg sármel-

léki vonatkozással megvásárolható az Általános Mûvelõdési Központ Könytárában.

2012.08.25. Sármellék, Dózsa Gy. u 1.

Németh Kristóf

2012.08.27. Sármellék, Ifjúság u. 17.

Feugang-Tchokoutio Elfrid

2012.06.25. Sármellék, Kossuth L. u. 29.

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

Közeleg a Karácsony...
Lepje meg szeretteit egyedi,
fényképes ajándéktárgyakkal!
Saját fotóval, szöveggel ellátott bögre, díszpárna,
tolltartó, kulcstartó, puzzle, hátizsák, stb. kedvező
áron, már postai csomagküldéssel is!
Egyéb szolgáltatásaink: reklámtábla-, matrica készítés,
kiadványszerkesztés, nyomtatás, póló feliratozás, bélyegző
készítés, autó-, motor feliratozás, webszerkesztés

Információ és árajánlat kérés:

RENZOL Dekor Reklámstúdió

Tel.: 06 30/226-8273

info@renzoldekor.hu  www.renzoldekor.hu
8785 Zalaszentgrót, Megyei út 2.
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A könyv akciós

áron

2500 Ft-ért az Öné lehet!
Ragadja meg az alkalmat, és gyarapítsa
gyûjteményét ezzel az értékes mûvel!

A Kereplő következő száma
decemberben jelenik meg.

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

