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Szent István ünnepén

Augusztus 19-én a hagyományokhoz híven
államalapítónkra,
Szent Istvánra emlékeztek általános iskolánk udvarán.
A szűk körben tartott megemlékezésen
verssel és kenyérszenteléssel tisztelegtek
szentünk és több mint
ezer éves hazánk előtt.
Bóka Tibor atya szavai
után a megjelentek
közösen fogyasztottak az új kenyérből,
amelyet Nőklubunk
asszonyai sütöttek a
délután folyamán.
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Figyelem, kiállítási tárgyakat keresünk!
A közelgő szüreti időszakhoz,
valamint szüreti rendezvényünkhöz kapcsolódóan kérjük
a lakosság segítségét.
Várjuk olyanok jelentkezését,
akik szürethez kapcsolódó fotójukat, esetleg szőlő-, és
borkultúrához köthető tárgyaikat, eszközeiket felajánlanák
egy kiállítás megrendezéséhez.
A képeket szkennelés után tulajdonosoknak visszaadjuk, valamint a tárgyak őrzését a kiállítás időtartama alatt biztosítjuk.
A kiállítással és felajánlásokkal
kapcsolatban érdeklődni lehet:
Szabó Csaba +3630/561 3788,
ÁMK S(H)IP Iroda, továbbá
Tamás Noémi, önkormányzat,
Józsa Katalin óvoda.
Felajánlásokat 2013. szeptember 20-ig várunk.

Jigoro Kano Judo Sportegyesület tájékoztatója
Egyesületünk nevében szeretném tájékoztatni a tisztelt
szülőket arról, hogy földünk lakosságának több mint a fele
túlsúllyal rendelkezik, amelynek következményei komoly
egészségügyi problémákhoz, súlyosabb esetekben vissza nem
fordítható betegségekkel járhat. Sajnos Magyarország is azok
az országok közé tartozik, ahol nem csak a felnőttek, ha nem a
gyerekek közül is minden harmadik túlsúlyos, ezen kívül fiatalon elkezdik a dohányzást az alkoholfogyasztást, és sok esetben
a drogozást. De ezt a helyzetet tovább rontja, hogy az iskolai
testnevelési órákon túl a fiatalok nem sportolnak rendszeresen. Ennek több oka is lehet: Nincs a közelben olyan sportegyesület, amely foglalkozna a fiatalokkal. Nincsen lehetősége
a szülőknek, arra, hogy fizessék gyermekük után a 4-5 ezer forint havi tanfolyam, illetve tagsági díjakat. Sok fiatal a számítógép rabja, sok időt töltenek a cseteléssel, emiatt kevesebb
idő marad a szülők és a gyermekek közötti beszélgetésekre, a
tanulásra és a sportolásra. Egyesületünk heti két alkalommal
sportolási lehetőséget kínál a sármelléki, alsópáhoki, zalavári
általános iskolások részére, illetve azoknak a felnőtteknek,
akik szeretnének megismerkedni olimpiai sportágunkkal, és
tagjai szeretnének lenni a Magyar Judo Szövetségnek, illetve
egyesületünknek. Úgy szerveztük meg az edzések helyét, hogy
minden községtől lehetőségekhez képest egyforma távolságra
legyen. A mi sportágunknál is utánpótlási problémák vannak, és egyesületünk ezen szeretne változtatni, ehhez viszont
szükségünk volna a szülők a diákok és, a fiatalok, segítségére.

Egyesületünk vállalja, hogy heti 4 órát, havi 16 órát, biztosit a
jelentkezők részére.
A tanfolyam ideje alatt, illetve a leigazolt versenyzőknek a havi
tagdíj 2500 forint lesz. A rendszeres állami jutatásban részesülő
szülök gyerekeinek, illetve a halmozottan hátrányos helyzetben élő gyerekek után nem kell fizetni, mert az egyesületünk
az Önkormányzatok, illetve a támogatók segítségével fogja pótolni a kieső tagdíjakat. Jelszavunk: A sport legyen mindenkié.
Az edzések helye az edzések időpontja:
Sármellék, Általános Iskola Tornaterme
hétfő: 16,00-18,00-ig, csütörtök: 16,00-18,00-ig
Az edzés megfelelő létszám esetén minimum 20 fővel indulhat
el.
Az edzésre hosszú alsót, hosszú ujjú felsőt és papucsot kell
hozni. Utcai ruházatban az edzésen való részvétel tilos.
Első edzés: 2013. szeptember 12. (csütörtök)
Jelentkezési határidő: 2013. szeptember 10-ig az iskola titkárságán.
Információ:
e-mail cím: j.k.j.sportegyesulet@gmail.com
Telefon: 30/ 630-3734
Tisztelettel:

Fogasy Gergely sk.
Jigoro Kano Judo Sportegyesület elnök
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Tornát rendeztek az Öreg Gólyák
Háromcsapatos labdarúgó tornát tartották augusztus 31-én
sportpályánkon, ahol a helyi Old Boys csapatunk, az Öreg Gólyák FC mellett a szlovén Nedelica, valamint a szombathelyi
illetőségű Pamut FC csapatai mérték össze tudásukat. Király
Gyula, az ÖGFC vezetője elmondta, a torna mindenképpen

elérte a célját, hiszen egy egész délutános, jó hangulatú,
mozgással eltöltött rendezvényen láthatták vendégül mindkét
csapatot.
A napot közös vacsorával zárták a családtagokkal, barátokkal
kiegészült csapatok.

A Sármellék FC 2013/2014. szezonbeli őszi sorsolása

(hazai mérkőzéseinket hölgy szurkolóink, valamint a 18 év alattiak ingyenesen tekinthetik
meg):
2013. augusztus 18. vasárnap 17:00 Sármellék FC – Zalacsány
2013. augusztus 25. vasárnap 17:00 Zalaszentlászló – Sármellék FC
2013. szeptember 1. vasárnap 16:00 Sármellék FC – Óhid
2013. szeptember 8. vasárnap 16:00 Kehidakustány – Sármellék FC
2013. szeptember 15. vasárnap 15:30 Sármellék FC – Rezi
2013. szeptember 21. szombat 15:00 Tekenye – Sármellék FC
2013. szeptember 29. vasárnap 15:00 Sármellék FC – Zalaszántó
2013. október 5. szombat 14:00 Hévíz II. – Sármellék FC
2013. október 13. vasárnap 14:00 Sármellék FC – Zalavár
2013. október 20. vasárnap 13:30 Vindornyaszőlős – Sármellék FC
2013. október 27. vasárnap 13:30 Sármellék FC – Sümegcsehi
2013. november 3. vasárnap 13:30 Sármellék FC – Karmacs
2013. november 10. vasárnap 13:30 Zalakoppány – Sármellék FC
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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

4

