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Az Egy&Más Vándorszínház bemutatta: Tóték
November 22-én este Örkény
István: Tóték című tragikomédiájával lépett fel színháztermünkben az Egy&Más Vándorszínház. A lendvai színtársulat
legújabb darabja ezúttal sem
okozott csalódást, hiszen a magukat amatőrnek valló színészek
ismét hozták a tőlük megszokott
stílust és színvonalat. A társulat
tagjai ezen az estén is csupán
egy vacsora fejében léptek fel,
így volt lehetőség arra, hogy
ezt a nagyszerű darabot ingyen
tekinthessék meg a nézők. Nagy
szó ez, hiszen tudjuk, egy-egy
nevesebb előadás ára mekkora
mértéket ölt manapság. Éppen
ezért vétek kihagyni az ilyen lehetőséget, nem is beszélve arról,
hogy a program helybe jön. Mindezek ellenére csupán maroknyi
ember volt kíváncsi Tóték színpadi dobozolására. Az mindenkinek a saját döntése, hogy egy színházi élménytől megfosztja
magát, vagy él a lehetőséggel. Viszont a szomorúbb az, hogy a
hetekig készülő előadókat fosztjuk meg attól, ami élteti őket,

hogy sok ember előtt mutathassák be művészetüket. Ettől
függetlenül az estét jó hangulatú, optimista vacsora zárta, és
lendvai barátaink továbbra is lelkesek, jövőre is útjukba kerítik
Sármellék színpadát.

Aranykorúak
napján
A korábbi évekhez hasonlóan ez év novemberében is köszöntötték településünk aranykorú lakóit. A sármelléki
Nőklub és BRACCS szervezésében november 9-én, délután
került sor az eseményre az ÁMK-ban, ahol színvonalas műsorral kedveskedtek a megjelenteknek.
A fellépők előtt felszólalt Ferge Józsefné a Nőklub vezetője,
az est főszervezője, majd köszöntőt mondott, Horváth Tibor, polgármester és Bóka Tibor, plébános is. Néptáncos
bemutató és egy szavaló vezette fel a műsorok fináléját,
ahol fellépett Szíj Melinda. A Megasztárból ismert előadó,
megható dalokat énekelt, és színes történetekkel kötötte
össze műsorszámait. A nap lezárásaként – szintén a szokásnak megfelelően – vacsorával kínálták a meghívottakat.
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EBÉDBEFIZETÉS 2014. DECEMBER HÓNAPRA
2014. december 10-én, szerdán 07:30-09:30-ig, 15:00-16:30-ig.
2014. december 11-én, csütörtökön 07:30-09:30-ig, 15:00-16:30-ig.

HÉT
49
50
51

METTŐL
2014-12-01
2014-12-08
2014-12-15
ÖSSZESEN

MEDDIG
2014-12-05
2014-12-13
2014-12-19

NAPOK SZÁMA
5
6
5
16

• NAPKÖZI (3-szori étkezés) 16 nap × 432 Ft = 6.910 Ft • MENZA (csak ebéd) 16 nap × 305 Ft = 4.880 Ft
Kérem a kedves Szülőket, hogy az ebédbefizetésre kiszámolt pénzzel, vagy aprópénzzel érkezzenek!

A Miki Team szívesen fogadja a felajánlásokat
az idei Mikulás napra!
(bor, tea, cukor, szaloncukor, ajándék stb.)
További információk: 30/691-2345 vagy 30/600-7663
Előre is köszönjük a támogatást a Mikulás nevében!
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Novemberi bálozás
Októberben merült fel az ötlete annak, hogy a hagyományos
sportbálhoz a sportos közösség mellett az óvodai dolgozók is
csatlakoznának, és természetesen ezzel egy időben kibővülne
a bálozók köre is. A kezdeményezés hamar hallgató fülekre talált, és november 8-án megrendezték az Óvónők és Focisták
jótékonysági bálját. A mulatozás nagyon jól sikerült, és ami
fontosabb a jól cél érdekében érkező támogatások, felaján-

lások is célba értek. A befolyt összegből az óvoda eszközfejlesztést hajt végre, míg a sportegyesület a mosodai és útiköltségei egy részét fedezi majd a jövőben.
A szervezők ezúton mondanak köszönetet minden támogatónak, résztvevőnek, adományozónak, jegyvásárlónak, hogy
segítették az este sikeres lebonyolítását és hozzájárultak a
közös jó cél eléréséhez.
Mindenkit, aki valamilyen módón részt vállalt a rendezésből,
elismerés illet. Reméljük, hogy ez a pozitív összefogás követendő példa lesz a falu életében!

Így alakult az ősz a Sármelléki Sportegyesületnél
A 2014/2015-ös bajnoki évad őszi szezonja a végéhez ért a
Sármellék SE labdarúgó szakosztályánál. A labdarúgók egy új
csoportban kezdték meg a menetelést, hiszen ez évtől a tartalékbajnoksággal is rendelkező északiakhoz csatlakoztak.
Ezzel az egyesület egyértelmű célja az volt, hogy a korábban
kevesebb szerepet kapó labdarúgók is versenylehetőséghez
jussanak, és egy esetleges feljutás esetén ők alkossák majd
a megyei II. osztályhoz szükséges ifjúsági csapatot. Örömteli,
hogy a nagyrészt helyiekből álló tartalékcsapat átlagéletkorát
tekintve az egyik legfiatalabb a megyei tartalékbajnokságban.
Bizakodva tekinthetünk tehát ezen a téren a jövőbe, már csak
azért is, mert a frissen alakult „fakó” a 12 csapatos bajnokságban őszi elsőként végzett jobb gólarányának köszönhetően.
Ezzel egy időben felnőtt csapatunk is rendre gyűjtögette pontjait, immáron tréner nélkül, hiszen a korábbi edző, Kocsis
Norbert megnövekedett hévízi elfoglaltságai miatt elhagyta a
csapatot. A válás ellenére, Norbi, vagy
ahogy többen ismerik, Jubi továbbra is
kapcsolatban van az egyesülettel, játékával időnként segíti a labdarúgókat.
Ez a kialakult helyzet gyors megoldást
követelt, és a játékosok maguk közül
választottak átmenetileg „vezért”,
így Csiszár Mátyás irányította a tréningeket. A csapat mérkőzéseinek
többségét hazai pályán játszotta, mivel egy már megnyert pályázat miatt,
ami a pálya felületét érintette volna a
vezetőség átszervezte a bajnokságot.
Sajnos az ígért támogatás folyósítása
csúszik, így a kivitelezésbe sem tudtak
még belefogni. A focisták őszi mérlege
jónak mondható, második helyen zárt
a gárda, ám fájó vereségek így is boszszanthatják a játékosokat, pláne annak
tükrében, hogy a tavasz egyáltalán nem
ígérkezik könnyűnek a sok idegenbeli
mérkőzés miatt. Visszatérve a fejlesztésekhez: Az egyesület tagjai, és több
önkéntes és támogató segítségével elkészült a külső mosdók folytatásaként
egy raktár, ami a régóta fennálló helyhiányt szünteti meg jövőre. Pályázat
útján könnyűszerkezetes kapuk, valamint fűnyíró traktor beszerzése jelenleg

is tart. A fent említett pályafelújítás sajnos átcsúszik szintén
a 2015-ös évre, ám a fejlesztéssel egy másik régi probléma
oldódna meg, hiszen a beépített öntözőrendszer a nyáron
gyakran kiszáradó pálya karbantartására jelente megoldást. A
kivitelezéshez gyakorlatilag csak a Magyar Labdarúgó Szövetség által megítélt 70% támogatás hiányzik.
Ezúton szeretnénk megköszönni mindegy egyes szurkolónknak,
támogatóknak és a tagoknak, hogy ezen az őszön is a csapat
mellett voltak, ki-ki a maga módján hozzájárult a szezonbeli
feladatokhoz. Külön köszönet illeti főtámogatónkat, Sármellék
Község Önkormányzatát, hiszen a kért költségvetés megszavazása mellett segítséget nyújtott a pályakarbantartás, valamint tartalék csapatunk utaztatásában is.
Megye III. Észak felnőtt:

Megyei Tartalékbajnokság:
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Gólyahír
Köszöntjük településünk
legifjabb lakóját!

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

Varga Mátyás
2014.10.17.

kozással megvásárolható az Általános
Sármellék Ifjúság u. 13.

Mûvelõdési Központ S(H)IP Irodájában.

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 +3630/5613788-as számon, vagy személyesen a
S(H)IP irodában legkésőbb 2014. december 12-ig.

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

KEREPLÕ
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
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