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Cabaret Sármelléken
Október 25-én a lendvai Egy&Más Vándorszínház Sármelléken
adta elő legújabb Cabaret (?) című darabját. A Muravidékről
érkező társulat nem először járt településünkön, legutoljára
2011-ben léptek fel színháztermünkben. Nagy Éva, az Egy&Más
oszlopos tagja elmondta, hogy a tavalyi évben is szívesen jöttek volna egy darabjukkal, ám egy sajnálatos esemény miatt le
kellett mondaniuk az összes év végi fellépésüket. Egyik tagjuk
23 éves korában életét vesztette. Azóta játékkal emlékeznek
társukra, így az idei évben már teljes volt eseménynaptáruk,
így jutottak el hozzánk is.
A vándorszínház egyelőre amatőr szinten működik fellépéseiket egy vacsora és némi útiköltség mellett vállalják a
színészek, ám Éva hozzátette, hogy szeretnének létrehozni
egy állandó színtársulatot, ahol már profi szinten játszhatnak. Ez utóbbira egyébként nem lehet panasz, hiszen mindig
remek színvonalon adják elő aktuális darabjukat, nem volt ez
másképpen ezen az estén sem. A Cabaret ellentmondásos
világa nagyszerűen tükröződött a színpadon, mint ahogy a
társulat sajátos stílusa is hozzáadott a produkcióhoz. A tagok
elmondása szerint nagyon speciálisan gyakorolnak a fellépésekre. Mivel mindenkinek főállása van, ami mellett űzi ezt
a fajta hobbyját, amellett döntöttek, hogy nem munka után
„esnek be” a próbákra, hanem egy teljes hónapot szánnak
erre, és akkor nagyon intenzíven, éjjel-nappal csak a színpad
körül forog minden. Talán ennek is köszönhető, hogy nagyon
összeszokott társaságról van szó, akik valóban szívvel-lélekkel

játszanak. Az Egy&Más Vándorszínház ígéretet tett arra, hogy
tavaly elmaradt darabjukkal Sármellékre is eljönnek. Kérjük,

tiszteljék meg Őket azzal, hogy ismét ellátogatnak majd színháztermünkbe, ahol ingyen tekinthetik meg, hogyan játszanak
profi szinten az amatőrök.

Kedves Közönségünk!
A Cabaret (?) című előadás alatt gyűjtést szerveztünk, amelynek bevételét színháztermünk felújítására kívánjuk majd
fordítani. Az adományaiknak köszönhetően 20.500 Ft gyűlt össze, amelynek felhasználásáról a későbbiekben számolunk
be! Segítségüket hálásan köszönjük!

Épülőben az ifjúsági szálláshely
A Sármellékért Közhasznú Nonprofit Kft. „turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás” jogcímen adott be
pályázatot 2012-ben. A pályázat kedvező elbírálásban részesült, mely 18 695 916 Ft-ot (nettó 100%-os támogatás) jelent.
A 27% -os ÁFA összegét a Sármellék Önkormányzat Képviselőtestülete vállalja.
A megnyert összegből 30 férőhelyes ifjúsági szálláshely kerül kialakításra a sármelléki templom közvetlen szomszédságában. A szálláshely diákok, ifjúsági csoportok, és nagy csa-

ládosok részére nyújt kedvezményes szálláslehetőséget. A Kft.
célkitűzése a turisztika kínálatra épülő idegenforgalmi szolgáltatások fejlesztése és az ifjúsági turizmushoz kapcsolódó
minőségi szálláshely létrehozása volt.
A kivitelezési munkálatokkal megbízott cég kiválasztása, közbeszerzési eljárás keretein belül történt. A munkálatok október elején elkezdődtek, melynek várható befejezése a 2014es év első hónapjaira várható.
Az új szálláshely kialakítása remélhetőleg még több látogatót
vonz Sármellékre, még szélesebb körben teszi lehetővé a település értékeinek a megismertetését.
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Ingyenes jogsegélyszolgálat
SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN

Alapítványunk közel 20 éve biztosít INGYENES jogsegélyszolgálatot azok számára, akiket sérelem ért a pszichiátriai kezelésük során.
Ha Ön vagy ismerőse ilyen helyzetben van, illetve tudomása
van ilyen esetről, kérjük, jelezze az alábbi elérhetőségeken:
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-63-55, 06-70-330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!

Felhívás!

Pszichiátriai szerek viselkedési problémákra?
Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy „viselkedési rendellenesség” miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi,
hogy a gyermek állapota semmit sem változott vagy rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az Emberi
Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes tájékoztató
kiadvány is kérhető a hiperaktivitás témájában.
Cím:
1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-63-55, 06-70-330-5384
E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!

A járási ügysegéd ügyfélfogadási ideje 2013. november 11. napjától az alábbiak szerint változott:

Kedd: 8.30 - 12.00 óráig • Szerda: 12.30 - 16.00 óráig

Kedves Sármelléki Lakosok,
Kicsik és Nagyok!
Mikulás napján segítőimmel együtt az alábbi helyekre
látogatok el:

minden kedves sármelléki lakost a segítőim. A közös
ünneplés közben szívesen várok minden gyereket egy
baráti beszélgetésre.
A forralt bornak és a meleg teának kedvenc bögréjüket
hozzák magukkal.
(Ha netán nincs, vagy otthon marad, az sem baj!)

9.00 óra Idősek Otthona
10.30 óra Óvoda
12.00 óra Hivatal
13.30 óra Iskola
14.30 – 16.30 óra között Falujárás

Kellemes időtöltést kívánok Mindenkinek!

17 órakor érkezem az ÁMK–hoz

Elérhetőségeim:
E-mail: mikulas8391@gmail.com
Facebook: Sármelléki Mikulás
Tel.: 06-30/6912345

Az ÁMK kemencéje körül forralt borral, meleg teával,
pirítóssal, zsíros kenyérrel és énekszóval várnak

A SÁRMELLÉKI MIKULÁS
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2013. december 7. 21 órától
Sármellék Művelődési Ház

Jegyek:
Szabó Csaba, ÁMK
+36 30/561 3788
Tamás Noémi, Önkormányzat

Zene: Carlos Band
Belépő: 1000 Ft

A bál ideje alatt egy értékes mezre licitálhat, amelyet a Sármellék FC tagjai dedikáltak

Kedves Olvasó!
Lepje meg szeretteit, barátait, ismerőseit,
kollégáit személyre szabott üzenettel
hírlevelünk hasábjain.
A Kereplő decemberi számában lehetősége nyílik
karácsonyi, újévi jókívánságok közzétételére, és
mindezt most akciónk keretében ingyenesen
teheti meg!
Ünnepi hirdetését feladhatja e-mail-en keresztül
a szabocsaba86@gmail.com címen, telefonos
egyeztetés után a +36 30/5613788-as számon,
vagy személyesen a S(H)IP irodában legkésőbb
2013. december 10-ig.

Eszti

Szépségszalon

(Takarékszövetkezet mellett)

• Kozmetika, 3 D szempillahosszabítás
• Pedikűr, manikűr
• Cnd-shellac: leoldható uv zselé lakk

Decemberben akciós ajándékutalványok!
Széleskörű szépségápolási szolgáltatással,
szolid árakkal és sok szeretettel várok mindenkit!

Bejelentkezés:
06-30/368-3933
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Lengyel Eszter
kozmetikus, kéz- és lábápoló

Eladó Ingatlanok
Sármellék Önkormányzata eladásra hirdeti a következő
ingatlanokat:
• Sármellék, Barátság Ltp. 31/1./1. lakás, udvar 53 m2
Irányár: 4.370.000 Ft
• Sármellék, Barátság Ltp. 31/1./5. lakás, udvar 66 m2
Irányár: 5.451.000 Ft
• Sármellék, Barátság Ltp. 31/1./7. lakás, udvar 52 m2
Irányár: 4.370.000 Ft
• Sármellék Zala u. 5. gazdasági épület 894 m2
Irányár: 8.970.000 Ft
• Sármellék, Dózsa Gy. u. 314. lakóház, udvar, gazdasági
ép. 1844 m2, Irányár: 12.075.000 Ft
• Sármellék, Dózsa Gy. u. 225/1. lakóház, udvar, gazdasági
ép. 2097 m2, Irányár: 3.565.000 Ft
• Sármellék, Szitaközi u. 1. lakóház, udvar, gazdasági ép.
1252 m2, Irányár: 7.820.000 Ft
További információk kérhetők Horváth Tibor polgármestertől a 83/355-001-es telefonszámon vagy Sármellék Önkormányzatán.
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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

