Szeretettel meghívjuk Önt és kedves Családját
a 2014. szeptember 27-én rendezendő
Szüreti Felvonulás és Falunapra, valamint
Szent Mihály Napi Tűzgyújtásra
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Szüreti Mulatság 2014

www.sarmellek.hu
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XVI. évfolyam 9. szám - 2014. szeptember

ò

ò

2014. szeptember 27. szombat

• 16:00 Ünnepi műsor az ÁMK udvarán
Fellépők: Sármelléki néptáncos és színjátszó csoport közös
palotása, Tesók, Kis-Balaton Táncegyüttes, Postás Józsi, a sármelléki óvodások műsora
Kiegészítő rendezvények:
Ízkavaró Főzőverseny, Mobil gyümölcslégyártó üzem kóstolóval, a Falu Pitéje, Népi játékok, ugrálóvár, Amerikai hot-dog,
egészségügyi sátor, egész nap büfé

ò

ò

Megállóhelyek: Idősek Otthona hátsó út, Tüskevári és Dózsa
Gy. utca találkozása, Pékség, CBA, Égenföldi játszótér
A megállóhelyeken a sármelléki BRACCS szüreti finomságaival, néptánc csoportunk műsorával és élőzenével várjuk
az érdeklődőket.
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Útvonal: Gyülekező 12:00 a Művelődési Ház, általános iskola
előtt – Kossuth Lajos u. – Idősek otthona mögötti út – Tüskevári u. – Dózsa György u. – Barátság ltp. – Égenföld forduló
– Petőfi Sándor u. – Arany János u. – Iskola

É

• 13:00 Szüreti Felvonulás
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Cél Start É
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• 20:30 Szent Mihály napi Tűzgyújtás

A felvonulás útvonala

• 21:00 Szüreti bál a Royal Band zenekarral

Start/Cél:
ÁMK Kossuth u.
1. Idősek Otthona
- Tüskevár u. 2. Tüskevár és Dózsa Gy. u.
kereszteződése
- Dózsa Gy. u 3. Pékség
- Barátság ltp. - Rózsa Ifjúság - Dózsa Gy. u.4. CBA - Dózsa Gy. u.5. Égenföld
-Forduló - Dózsa- Petőfi -

• 01:30 Éder Gabee
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Célegyenesben a 2014. év
Beszélgetés Horváth Tibor, polgármesterrel az elmúlt hónapok eredményeiről, valamint az előttünk álló időszakról
– Újabb hónapok teltek el a félévi értékelés óta, milyen
megkezdett feladatok fejeződtek be azóta, illetve vannak-e
függőben lévő projektek?
– Megvalósult egy régi álmunk, hiszen egy újabb sikeres pályázatunknak köszönhetően egy új 9 személyes Volkswagen falubuszt vehettünk használatba. A busz a falugondnoki teendők
ellátásán túl részt vesz majd az idősek ellátásában valamint
a gyermekek, civil szervezetek szállításában is. Elindult a Hivatal épületének kivitelezésére való közbeszerzés, amelynek
munkálatai az ősz folyamán elkezdődnek. Elkészült a Rózsa
utca aszfaltozása, valamint az önkormányzat tulajdonában
lévő utak is felújításra kerültek.
– A szeptember az iskola és az óvoda életében is a kezdetet jelenti. Bár az általános iskola nem tartozik már az
önkormányzat fenntartása alá, mégis voltak feladatok nyáron mindkét intézményben. Zökkenőmentes volt a tanévkezdet?
Természetesen együttműködve az iskola fenntartójával közösen elvégeztük a nyári karbantartási munkákat, tantermeket
festettünk ki, és lakkoztuk a termek padlózatát. Úgy gondolom, hogy továbbra is segítenünk kell iskolánkat, hiszen a mi
gyermekeink járnak ide, az ő színvonalas oktatásuk fontos számunkra. Az iskolánkkal kapcsolatban még elmondható, hogy
a zalavári iskola tagintézményévé vált, így szeptember 1-től,
a sármelléki általános iskolával összevonva indult el a tanítás.

Önkormányzatunk fontosnak tartja a gyermekek délutáni elfoglaltságát, így a helyi néptánc szakkört továbbra is támogatja. A legkisebbeknél két csoport (1.-2.-3. osztály és 4.-5.-6.
osztály) indul, valamint az ifjúságiakhoz csatlakozik a 7-8. osztály szeptembertől.
– Közelegnek az önkormányzati választások. Sármelléken
hogy haladnak az előkészületek, és hogy készül Ön a megmérettetésre?
Az ajánlati ívek leadásra kerültek, amely során nyilvánossá vált,
hogy 2 polgármesterjelölt és 16 képviselőjelölt indul a választásokon. Az előkészületek a hivatalban zökkenőmentesen
bonyolódtak, valamint megalakult a Helyi Választási Bizottság,
és továbbra is folyik a rendszer tesztelése. Természetesen én
is készülök a választásokra, bemutatva a 4 év munkáját és a
jövőbeli terveimet. A jövőt illető fejlesztéseket, elképzeléseket
jól átgondolva állítom össze úgy, mint 4 évvel ezelőtt, hiszen
az akkor kigondolt programot teljesíteni tudtam. Ezúton is kérek minden jelöltet, hogy a kampány során az etikátlan megnyilvánulásoktól tartózkodjanak, hamis vádakkal ne illessék a
jelölteket.
– Nyilván a választás függvénye is, de az év hátralévő részére
is vannak terveik?
– Igen! Dolgozunk az iskola épületének felújításán, készülünk
az év végi zárásokra, és a hátralévő rendezvényekre. Vannak
még feladataink bőven.

Szolgálatba állt a falubusz
Régi vágyunk valósult meg,
a m i ko r S á r m e l l é k Köz ség Önkormányzata egy
ú j a b b s i ke re s p á l yá za tának köszönhetően egy új 9
személyes Volkswagen falubuszt vehetett használatba.
A 10 millió Ft értékű beszerzést a Mezőgazdasági
és Vidékfejlesztési Hivatal
támogatta, valamint az önrészt, 3.340.000 Ft-ot az
önkormányzat vállalt. A busz
a falugondnoki teendők ellátásán túl részt vesz majd
az idősek ellátásában, valamint a gyermekek, civil szervezetek szállításában is.
Horváth Tibor
polgármester
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Tábori
visszaemlékezés

Hetényi Gyulára, iskolánk egykori igazgatójára emlékezünk halálának 50. évfordulója alkalmából. A sokak által kedvelt
pedagógus 1920. február 13-án született a
ma már Ausztriában található Nezsiderben
(Neusiedl am See). 1950-ben került családjával Sármellékre, ahol tanítani kezdett, és
még ugyanebben az évben az iskola igazgatója lett. 1964. július 30-án agyvérzésben
hunyt el.

Július utolsó hetében immár harmadszor
vágtak neki a fiatalok a „Le a cipővel” tábor szűk egy hetének. Az idei alkalom több
szempontból is különleges volt, hiszen a
főként helyi ifjakhoz testvértelepülésünk,
Csernáton iskolásai is csatlakoztak, akik
kísérőikkel együtt 25 fős delegációt jelentettek. További változás volt, hogy a
nyáron átadott Ifjúsági Szálláson bonyolították le a tábort, ahol az udvari sátorozás
mellett, már kényelmes fedett kiszolgáló
létesítmény is rendelkezésre állt. A korábbi évekhez képest sajnos az időjárás
is újdonság volt, hiszen az idei „nyárnak”
megfelelően több alkalommal eső zavarta
meg a szervezők és táborozók napirendjét,
ám a nehézségeken mindannyiszor sikerül
átlendülni. Összességében elmondható,
hogy a 2014-es „Le a cipővel” tábor is eseménydús és sikeres hét után zárhatta be
kapuit.

Kedves
Olvasók!
Október első hetében választási
különszámmal jelentkezünk, ahol
bemutatkoznak a polgármester,
illetve képviselő jelöltek.
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Sportegyesület
tájékoztató

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

Kedves szurkolóink!

címû kötete rengeteg sármelléki vonat-

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a labdarúgó pálya
felújítása miatt a Sármellék SE labdarúgó szakosztálya
soron következő hazai mérkőzéseit Alsópáhokon rendezi.

kozással megvásárolható az Általános
Mûvelõdési Központ S(H)IP Irodájában.

Az érintett találkozók:
2014. szeptember 28. vasárnap 13:30 és 15:30
Sármellék FC – Szivárvány Bútor Hahót
2014. október 12. vasárnap 12:30 és 14:30
Sármellék FC – Gépalk Salomvár FC
2014. október 26. vasárnap 12:00 és 14:00
Sármellék FC – Nagylengyeli SE
Kérjük, az idegen környezetben is támogassák csapatunkat!

Ani Pedikûr

Ragadja meg az alkalmat, és
gyarapítsa gyûjteményét ezzel
az értékes mûvel!

ESZTÉTIKAI PEDIKŰR
- bőrkeményedés eltávolítása
- körmök formázása, tisztítása

GYÓGYPEDIKŰR

- problémás lábak kezelése
(túlzott szarusodás, tyúkszem, benőtt köröm stb.)
- TARTÓS LAKKOZÁS (géllakk)
- JAPÁN MANIKŰR (méhviaszos körömerősítés)
- PARAFFINOS KEZELÉS
(Az igénybevett, száraz bőr ápolására
- kézen és lábon egyaránt)

NÉMETH LÁSZLÓNÉ
Sármellék Szitaközi utca 11.
TEL: 06-20/211-4648
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Felelős kiadó:
Sármellék Község Önkormányzata
www.sarmellek.hu
Szerkesztőség:
ÁMK Sármellék, Felszabadulás u. 1-2.
Szerkesztõ: 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

