XVI. évfolyam 6. szám - 2014. június

Átadták az
Ifjúsági Tábort
Június 4-én ünnepélyes keretek között adták át településünkön a templom mellett kialakított új ifjúsági szálláshelyet.
A fejlesztésnek köszönhetően egy olyan épülettel gazdagodott a falu, amely jelentősen növeli a helyi turisztikai poten-

ciált, Sármellék idegenforgalmát. Az átadón beszédet mondott Szabó Zsolt, a Sármellékért Közhasznú Nonprofit Kft.
vezetője, a tábor jövőbeli üzemeltetőjeként, majd Horváth
Tibor, polgármester tartott múltidézést az egykor iskolaként
üzemelő épület kapcsán. A teljesen felújított szálláshelyen
több épületrészt is kialakítottak, köztük 30 férőhelyes fiú
és lány szobákkal, valamint egy nagy füves terület is rendelkezésre áll a sportolni vágyóknak. A LEADER pályázaton
nyert támogatással, valamint önkormányzati hozzájárulással
megvalósult beruházás átadóján a helyi óvoda apróságai, valamint iskolánk két művészeti csoportja adott műsort, amely
után Bóka Tibor atya megáldotta az épületet. A Sármelléki
Ifjúsági Tábor tehát várja leendő lakóit, akik szívesen ismerkednének meg a Kis-Balaton és annak közvetlen környezetének természeti szépségeivel, vagy csupán egy kis csendes
pihenésre, kikapcsolódásra vágynak településünkön.
A tábor elérhető a facebookon:
Le a cipővel SÁRMELLÉKI GYERMEK és IFJÚSÁGI TÁBOR néven, és a www.sarmellek-ifitabor.hu webcímen.
szacsa
Ezúton szeretnénk név szerint is köszönetet mondani
azoknak, akik felajánlásaikkal, önkéntes munkájukkal hozzájárultak ahhoz, hogy ifjúsági táborunk otthonossá váljon.
Sármelléki képviselő-testület tagjainak: Bódai Tibor, Rácz
Lajos, Tamás Péter, Idősek otthona dolgozóinak: Bakosné
Boncföldi Bernadett, Boldi Katalin, Palotai Béláné, Sajcz
Józsefné, Salamon Jánosné, Talabér Lászlóné, Tamás Péterné; Tamásné Zsuppányi Andrea
			 T. N.

www.sarmellek.hu

Búcsúi rendezvények,
lovagi torna harmadszor
Búcsú hétvégéjén immár harmadik alkalommal Szent Iván
napi Lovagi Tornát rendeznek a Művelődési Központ udvarán. 2014. június 28-án, szombaton az elmúlt évekhez
hasonlóan 8 fős csapatok versenyeznek majd egymással. A
lovagi gárdákat az alábbi feltételek figyelembevételével kell
összeállítani:
- a csapatokban kötelező egy hölgy szerepeltetése, valamint
- egy gyermek (16 év alatt) és
- egy 60 év feletti személy.

A jelentkezések leadhatóak az önkormányzaton Tamás
Noéminél, az ÁMK-ban Szabó Csabánál vagy Bóka Tibor
atyánál legkésőbb 2014. június 25. szerda 17 óráig. A feladatok között kötélhúzás, íjászat, ügyességi játékok szerepelnek
majd. A szombati rendezvény délután 16 órától a tornával
indul, ám már 15 órától népi játékok és íjászat várja az
érdeklődőket. A vetélkedő félidejében hagyományőrző lovagi bemutatót láthatunk történelmi és művészettörténelmi általános ismertetéssel, fegyver-, és páncélfejlődési ismeretekkel, fegyver bemutatóval és páncélos bajvívással kiegészítve.
Az estét 22 órától a búcsúi bál zárja a Royal Band zenekarral.
Másnap az ünnepi szentmisén falunk és templomunk védőszentjét Keresztelő Szent Jánost ünnepeljük.
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Félidei értékelés
Községünk polgármestere, Horvát Tibor értékeli a mögöttünk álló félévet, s ad betekintést az előttünk álló feladatokba.

– Egy a korábbinál sikeresebb évet zártunk tavaly, az évindító
köszöntőben rengeteg feladatot, célt tűzött ki a község elé. Mik
valósultak meg ebből az elmúlt fél évben, hogy állnak a még
függőben lévő projektek, mik a legfrissebb eredményeink?
– Valóban, sikeresen zártuk az előző évet, köszönhető ez a pozitív költségvetésünknek.
Ez év májusában befejeződtek az ifjúsági tábor épületének
kivitelezési munkálatai és június 4-én a hivatalos átadója is
megtörtént, így most már várjuk a táborozni vágyókat, de természetesen a sármelléki lakosság számara is igénybe vehető
közösségi térként. Július végén a hagyományossá vált Le a
cipővel táborunk már itt lesz megrendezve erdélyi testvértelepülésünk gyermekeivel együtt.
Befejeződött a már régóta tervezett Rózsa utca felújítása,
valamint az önkormányzat által fenntartott utcák kátyúzása
is megtörtént. Tudom, vannak olyan utca részletek, amelyek
javítása elmaradt, valamint a kerékpárút sem lett felújítva, de
mindezek tervben vannak.
Önkormányzatunk támogatási kérelmet nyújtottunk be a
Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz Sármellék belterületét
érintő 76. sz. főútvonal mellett a levegőminőség javítása és
a szálló por koncentrációjának csökkentése címmel, amelyet
egyedi döntés szerint támogattak.
A növények telepítése már elkezdődött, amelynek nem csak
az egészség megóvására lesz hatása, de a falu esztétikai képét
is nagyban javítani fogja.
A Hivatal épületének felújításai munkálatai a nyáron megkezdődnek: a külső hőszigetelés, nyílászárók cseréje, fűtéskorszerűsítés, födém és padlózat szigetelés valósul meg a
beruházásból. Sajnos ez a tervezett felújításnak csak egy ré-

Borban az igazság
Bakos Sándor, az Otelló Borbarátok elnöke az elmúlt időszak
sármelléki boros rendezvényeiről mesél.
– Mielőtt a már hagyománynak számító sármelléki borversenyről beszélnénk, térjünk rá egy áprilisi kirándulásotokra,
hiszen a borbarátok Szlovéniában vendégeskedtek ekkor.
– Igen, a kapcsolat már régóta fennáll a csenteiekkel, nekik
van egy Szent György napjához köthető borünnepük, s náluk
ekkor van a borversenyük eredményhirdetése. Mi, Borbarátok
is 5 mintával érkeztünk hozzájuk, amelyből 4 ezüst minősítést
kapott. Csentén egyébként ezen a napon van egy nagyon régi
és érdekes hagyomány: a szőlő hajtását az 1700-as évek óta
egy könyvbe életnagyságban lerajzolják, és őrzik az utókor
számára. Ez megtörtént ezen a napon is.
– Hogyan alakult az Eszter napi borverseny, milyen eredmények születtek?
– Az idén összesen 52 minta érkezett be hozzánk, köztük már
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sze, mivel a belső munkálatok nagy anyagi terhet jelentenek,
így ezt az idei évben nem valósítjuk meg. Sajnos voltak olyan
projektek, amelyek nem kerültek támogatásra. Ilyen a „Le a
cipővel nyári tábor erdélyi testvértelepülésünk vendégeivel”,
valamint a Hungarikum pályázat. Függőben lévő, tartalék listás pályázataink vannak: a közbiztonság növelését szolgáló
pályázat, amely a kamerarendszerek kiépítéséről szól, valamint a sportöltöző felújítása is. Megemlíteném, hogy a Sportegyesületünk az MLSZ-nél sikeresen pályázott a labdarugó
pálya automata öntözőrendszerrel való ellátására, amelynek
kiépítési munkálatai az ősszel megkezdődnek. Ennek önrészét
az önkormányzat biztosítja.
– Milyen feladatok várnak még az önkormányzatra az év
hátralévő részében, mik a további tervek?
– Természetesen a megkezdett munkálatainkat folytatjuk,
készülve a 2014-2020-as Európai Uniós pályázati ciklusra,
amely kapcsán előkészületeket teszünk az esetleges olyan
pályázatok irányába, amelyek során a település továbbfejlesztése a fő cél. Ősszel önkormányzati választás, ezért olyan
döntéseket nem hozunk, amelyek az újonnan megválasztott
képviselő-testületületnek teher lenne.
– Ha már szóba kerültek az önkormányzati választások, készülnek már az őszi megmérettetésre?
– Szeretném folytatni a már megkezdett munkákat, így úgy
gondolom, hogy indulni fogok az őszi választásokon. Még a
munkálataink elején tartunk, amelyek során értünk el sikereket, de kudarcokat is, amelyből természetesen tanultunk. Nem
csak polgármesterként, de magánszemélyként is bízom abban,
hogy a választások rendben fognak lezajlódni. A kampányban
tisztességes vitákat várok, a személyeskedés mellőzésében bízom, valamint, hogy valótlan állításokkal, vádaskodásokkal ne
szennyezzük a közhangulatot.
Bízom abban, hogy a választó állampolgárok helyesen fognak
dönteni, valamint hogy a képviselő jelöltek komolyan veszik
titulusukat, fel tudják mérni, hogy mivel is jár ez a pozíció. Nem
csak dicsőség, nem csak rang, hanem rengeteg kötelezettséggel, elhivatottsággal jár a településért, és a településen
lakókért.
a csenteiek borai is. A verseny menete a tavalyihoz hasonlóan
zajlott, ám a zsűriben változás történt, hiszen a zsűri elnöke
a verseny névadója, Varga Eszter mellett a másik zsűritag Dr.
Bakonyi László egyetemi professzor, borász volt.
A borok a múlt évi Eszter napi borversenyhez hasonlóan jó
minőségűek voltak, de még mindig elmaradtak az első megmérettetés szintjétől.
Összességében 14 arany, 26 ezüst, 10 bronz minősítés született, két bor oklevelet kapott. A falu bora idén is egy olaszrizling lett, megválasztották a legjobb otellót, tisztelegve az
egyesület névadó fajtája előtt, valamint a legjobb fehér, rosé
és vörösbor is díjazva lett.
– A verseny eredményeit a szép hagyománynak örvendő Orbán napon hirdették ki, hogy sikerült a rendezvény?
– A felső présháznál kezdődött a nap, majd onnan az Orbán
szoborhoz vonultunk, ahol Bóka Tibor plébános a szokásokhoz
híven megáldotta a védőszent emlékművét, a jó termés reményében. Ezután került sor az eredményhirdetésre, Varga Eszter zsűri elnök közreműködésével. Az estét közös vacsorával
zártuk.
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Ballagó diákjaink
Bognár Imelda, Domján Richárd Dominik,
Dürgő Viktória, Friebert Krisztián, Harsány
Dominika, Kisvarga Ádám, Kósa Alex,
Lázár Áron, Lázár Bálint, Licsár Kincső, Mihályfi Márk, Nagy Attila, Osváth Klaudia,
Sipőcz Bianka, Szabó Gergő, Szőke Miklós,
Tóth Ákos, Tóth Márk, Visi Gergő.
Osztályfőnök:
Gyulassy Ákos, Fekete Márta

Búcsúszavak
Ballagó nyolcadikosokként az együtt eltöltött hosszú évek emlékei kavarognak bennünk: a versenyek erőpróbái, a kirándulások vidám pillanatai, a játékok izgalmai.
Mosolyogva emlékezünk vissza az iskolai
rendezvényekre és a nehéz órákra, amelyeken keményen megdolgoztunk azért, hogy tudással és hittel gazdagodva távozhassunk most innen. És persze ne feledjük gyermeki csínytevéseinket sem, amelyek elengedhetetlen részét képezik a diáklétnek.
Holnapra mindezek az emlékek már a múlté lesznek, egy olyan múlté, amely meghatározza a jövőnket. Minden pillanat apró
örömét és bánatát egyaránt őrizzük szívünkben, és nem feledjük el soha, honnan indultunk el életünk útján. Köszönjük az itt
eltöltött nyolc év minden percét tanárainknak, szüleinknek, diáktársainknak.

Kedves Ifjúság!
A fenntartható életmódot ösztönző kampányt indított
a Zalai Falvakért Egyesülete, amelynek Sármellék község egy egyik gesztor szervezete.
A kampány utolsó szakaszaként hat részből álló vetélkedő sorozatot rendeznek víz-, energia-, termék-,
környezettudatosság és társadalmi összefogás témakörében. A vetélkedők helyszínei: Teskánd, Tilaj, Csesztreg, Sármellék, Murakeresztúr, Pakod.
A versenyek forgószínpadszerűen zajlanak, minden alkalommal más ad otthont az aktuális fordulónak. Az első
vetélkedő 2014. június 25-én 17.00 órakor lesz Teskándon, ezt követően minden szerdán, egészen július 30-ig
zajlik a rendezvény a már felsorolt helyszíneken.
Szeretettel várom azon fiatalok (15-28 év) jelentkezését,
akik szívesen rész vennének a vetélkedősorozatokon.
Minden helyszínen vacsorát kapunk és az utazás megoldott.
Az első helyen végzett csapat minden részvevője digitális fényképezőgépet kap.
Jelentkezni:
személyesen Tamás Noéminél Sármellék Önkormányzatán, e-mailben: sarmellek.onkormanyzat@gmail.com,
Sármellék Önkormányzat facebook oldalán, vagy telefonon.: 30/628-7271

Juniális Cserszegtomajon

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a sármelléki nőklub
vers-, és prózamondó versenyen szerepelt a közelmúltban,
ám a díjazottak listájáról kimaradt Tamás Jánosné, aki oklevelet kapott előadásáért. Elnézést kérünk az érintettől. Június 4-én a cserszegtomaji juniálison szerepeltek a hölgyek,
ahol játékos feladatok mellett paprikás krumpli főzésében is
összemérték erejüket a csapatok. A főzőverseny olyannyira
jól sikerült számukra, hogy számos induló közül az első helyet
hozták haza Sármellékre, és még arra is maradt erejük, hogy
tisztesen helytálljanak a vetélkedő során. A zsűri kiemelte,
hogy az étel, mind tálalásában, mind ízében a többiek előtt
járt. A nőklub életében a nyár hivatalosan a szünet ideje, ám
mint ahogy eddig, ezután is számíthat rájuk a település ebben az időszakban is.

Az Év Zalai Rendőre

Idén második alkalommal adtak át díjakat olyan zalai
rendőröknek, polgári alkalmazottaknak, civil szervezeteknek
és polgárőrnek, akik az elmúlt évben kiemelkedő szakmai
munkát végeztek. A közelmúltban elhunyt Dr. Fülöp Valter
által alapított díjakat 2014. május 17-én adták át Zalaegerszegen, ahol nagy örömünkre a sármelléki Varga István,
rendőr főtörzszászlós a Keszthelyi Rendőrkapitányság körzeti
megbízottja az Év Zalai Rendőre címet érdemelte ki. A díjat
– amelyet minden évben olyan Zala megyében szolgálatot
teljesítő rendőrök kapnak meg, akik kiemelkedő szakmai
teljesítményt nyújtottak – Szukics Ferenc a Zala Megyei
Rendőr-főkapitányság megbízott vezetője, és Gyutai Csaba
Zalaegerszeg polgármestere adta át. Ezúton is gratulálunk
körzeti megbízottunknak.
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SÁRMELLÉKIEK FIGYELEM!
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).

Gólyahír
Újra köszöntjük településünk
legifjabb lakóját!
Orsós Áron Boldizsár
2014.05.22.

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

Masszázst vállalok!

Piszker József gyógymasszőr
Sármellék, Kossuth Lajos u. 17.

Tel.: +36 30/ 313 7584
Kérésre házhoz megyünk!

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!
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Sármellék, Dózsa Gy. u 39.

Ani Pedikûr

ESZTÉTIKAI PEDIKŰR
- bőrkeményedés eltávolítása
- körmök formázása, tisztítása

GYÓGYPEDIKŰR

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

!
J
Ú

- 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

KEREPLÕ
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

