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Őszváró gondolatok
Az idei évben is folytatódik a hagyomány, szüreti felvonulással egybekötött falunapot tartunk Sármelléken.
Már most érdemes beírni a naptárakba 2014. szeptember
13-át, hiszen ezen a szombaton borkultúrához tartozó ünnepeink látványos fináléjaként a tradicionális szüreti felvonulás látogat el településünk utcáiba, majd ezt követően neves
fellépők, helyi művészeti csoportok adják elő műsoraikat az
ÁMK udvarán.
Ugyancsak megrendezik a tavaly újraéledt Ízkavaró főzőversenyt is, amelyen a tavalyi győztesek várják kihívóikat.
Már érdemes most gondolkodni a csapatösszetételen, illetve
a pörkölt összetevőkön, hiszen 2013. Sármellék Pörköltje
nagyon magasra tette a mércét. A következő számban a
versenykiírással kapcsolatos minden információt megtalál
majd. Ugyanúgy szüreti bál zárja majd a napot, mint azt korábban már megszokhatták, ezúttal szabadtéren rophatják a
táncot a megjelentek.
A jó hangulat egész nap garantált, a legkisebbektől a legnagyobbakig mindenki megtalálja majd a számára megfelelő
programot.

Újra Táncoslábú diadal

A harmadik alkalommal kiírt Szent Iván
napi Lovagi Tornát búcsú hétvégéjén
rendezték meg településünkön. A megmérettetés idén egy lovagi bemutatóval
is kiegészült, ahol élethű bajvívás, fegyverbemutató is kísérte a versenyt, miközben a legkisebbek kreatív játékokkal
múlathatták az időt. A három lovagi társaság közül idén, ahogy a múlt évben is
a Táncoslábúak bizonyultak a legjobbnak,
igaz, csupán egy ponttal megelőzve a
második Sir Lancelotte csapatát. Jövőre
tehát fel van adva a lecke minden kihívónak, hiszen a szabályok értelmében,
amennyiben harmadszor is a Táncoslábúak nyerik meg a küzdelmet, úgy véglegesen övék marad a Szent Iván napi
Lovagi Torna vándorkupája. A kimerítő
erőpróba közös vacsorával zárult az ÁMK
udvarán.
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Köszönet

A sármelléki Általános Iskola dolgozói és
diákjai nevében szeretném köszönetemet
kifejezni az önzetlen támogatásukért a
2013/2014. tanévben:
Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselőtestület!
Külön köszönetemet szeretném kifejezni kollégáim és az iskola diákjai nevében
Sármellék Község Önkormányzatának, amiért interaktív tábla vásárlásával támogatta a
Sármelléki Általános Iskolát. Olyan korszerű
oktatási eszközzel gazdagodott iskolánk,
amelynek használatával meg tudunk felelni
a tanulói, szülői és fenntartói elvárásoknak,
a XXI. századi oktatási követelményeknek.
Ez által pedagógusaink, tanulóink tudása
gazdagodik, és korszerű ismeretek tudunk
diákjain felé közvetíteni.

Ezúton értesítjük Önöket, hogy
az iskolai mobiltelefonszám július 1-től nem él.
Helyette a 83/355-011-es számon
elérhető az iskola titkársága.
Nyári ügyeleti napok az iskolában:
Minden szerda 8-12
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Sármellék Község Önkormányzatának (gyerekek szállítása versenyekre, karácsonyi
meglepetés)
Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának
(gyerekek szállítása versenyekre, karácsonyi
meglepetés)
Sármelléki Polgárőr Egyesületnek
Nagy Istvánnak (étkészlet, konyhai eszközök a főző szakkör és a tankonyha részére,
jutalomtárgyak versenyekhez)
Humpok Lajos és családjának (jelmezek, kiegészítők színjátszó szakkör részére)
Bagitop Bt.-nek (jelmezek a színjátszó szakkör részére, egyéni edző és fejlesztő eszközök a testnevelés részére)
Sármelléki Általános Iskola Szülői Közösségének (karácsonyi meglepetés, gyereknap,
farsangon jutalmazás, irodaszer vásárlás)
CBA élelmiszer üzletnek (versenyen jutalmazás)
Georgikon Coop üzletnek (versenyen jutalmazás)
Kámán pékségnek (versenyen jutalmazás)
Peresztegi Jánosnak (az iskola karácsonyfájáért)
Bódai Tibor képviselő úrnak (az étkező felszerelésének támogatásáért)
Szi-Márton Jenőnek (az intézmény támogatásáért)
Köszönöm minden kedves támogatónak,
segítőnek a munkáját és a további
együttműködés reményében sikereket kívánok magam, az iskola dolgozói és tanulói
nevében!
Dufkáné Vincze Mária
igazgató
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Szoros hajrá után bronzérem
A 2013/2014-es szezonban a Sármellék SE labdarúgó szakosztálya a megyei III. osztály Keleti csoportjában szoros küzdelemben két ponttal lemaradva az aranyról a 3. helyen zárta a
bajnokságot. A labdarúgók a következő idényt már egy
másik csoportban kezdik meg, hiszen a vezetőség úgy
döntött, hogy tartalék csapat indítását is kezdeményezi.
A 2014/2015-ös évadra már elkezdődött a felkészülés: heti három, majd később két edzéssel, valamint 6
edzőmérkőzéssel hangolnak a csapatok az új kihívásra.
Az idei bronz után a csapat egyértelmű célja a megyei
II. osztályba való feljutás lesz.
A bajnoksággal párhuzamosan a klub reményei szerint
szeptemberben elkezdődik a pálya felújítása is, hiszen
erre megnyert pályázata van az egyesületnek.
A beruházásból öntözőrendszert alakítanak ki a pálya
talajába fektetve, amellyel párhuzamosan a megmozgatott földréteg cseréje és füvesítése is megtörténik.
Az érintetlen pályarészek is talajjavításon esnek át.

elbírálásra vár, amelyből fűnyírót és könnyűszerkezetes kapukat kíván vásárolni a Sármelléki Sportegyesület. Köszönjük főszponzorunknak, Sármellék Község Önkormányzatának

A rendszert a tavalyi év során ásott kút táplálja majd. Tavalyi nyertes pályázatból elektromos bővítést is végeznek
a napokban a sportpályán, valamint egy beadott kérelem is

egész éves támogatását, valamint kitartó szurkolóinknak, a
segítőknek, hogy a csapat mellett álltak.
Várunk mindenkit augusztus 10-től az új szezonban! szacsa

Élet költözik a táborba
Néhány héttel a sármelléki Ifjúsági Szállás hivatalos átadása
után megérkezett az első jelentősebb „delegáció” a megújult
táborhely falai közé. A napokban zajlik ugyanis a 2012-ben
életre hívott „Le a cipővel” gyermektábor, amely immáron

ezen a helyszínen bonyolódik. A több mint negyven helyi
gyermekhez idén első alkalommal testvértelepülésünk, az erdélyi Csernáton húsz lurkója is csatlakozik, így rekordot jelentő
hatvan fölötti létszámmal tartják meg a július 21-26 közötti
táborozást.
A komfortos szálláshely
azonban nem jelenti azt,
hogy a „Le a cipővel”
elveszíti eddigi „félnomád” jellegét, hiszen
a fiatalok zöme ezúttal is
sátrakban, a szálláshely
udvarán talál majd esti
menedéket.
Azt azonban mondani
sem kell, hogy mind az
étkezéshez, mind a tisztálkodáshoz már egy
sokkal kényelmesebb
környezetet biztosít a
modern épület.
Remélhetőleg az Ifjúsági
Szállás „tűzkeresztsége”
zökkenőmentesen zajlik
majd, és utat nyit újabb
csoportok településünkre
látogatásához is.
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Ani Pedikûr

Gólyahír

ESZTÉTIKAI PEDIKŰR

Köszöntjük településünk
legifjabb lakóját!

- bőrkeményedés eltávolítása
- körmök formázása, tisztítása

GYÓGYPEDIKŰR

- problémás lábak kezelése
(túlzott szarusodás, tyúkszem, benőtt köröm stb.)
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2014.06.23.

Sármellék, Dózsa Gy. u 392.

- TARTÓS LAKKOZÁS (géllakk)
- JAPÁN MANIKŰR (méhviaszos körömerősítés)
- PARAFFINOS KEZELÉS
(Az igénybevett, száraz bőr ápolására
- kézen és lábon egyaránt)

SÁRMELLÉKIEK FIGYELEM!

NÉMETH LÁSZLÓNÉ
Sármellék Szitaközi utca 11.
TEL: 06-20/211-4648

Ha van kedved kipróbálni az íjászatot, és ha pár órát
szívesen töltesz szabadban, akkor lehetőség van íjászatra
vasárnap 10:00-12:00 óráig a sármelléki sportpályánál
(rossz idő esetén a foglalkozás elmarad).

Hátizsák

5100 Ft*

Tükör

Bögre

1660 Ft*

1600 Ft*

Oldaltáska

Tolltartó

2285 Ft*

5610 Ft*

Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák! Az árak visszavonásig érvényesek.

* +postaköltség

Egyedi grafikával ellátott pólók,
fényképes ajándéktárgyak kedvező áron!
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Grafikai szerkesztést vállaljuk!
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Ötlet-, információ- és árajánlat kérés:

info@renzoldekor.hu

RENZOL Dekor Reklámstúdió

Ha nincsen íjad nem gond, mert adunk.
Sok szerencsét! Őrizzük együtt a hagyományokat!
Levente Íjász szakosztály
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Falióra

3750 Ft*
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Berkes Csaba Bence

06 30/226-8273

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: 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

