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Köszönet!

Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki a
szeptember 27-én megrendezett Szüreti Felvonulás és Falunap, valamint az „Itthon vagy”- Magyarország szeretlek programsorozat színvonalas megvalósítása érdekében fáradozott.
Köszönet minden munkatárs felé. Együttesen értve ez alatt a
művelődési központ dolgozóit, hivatali dolgozókat, közhasznú
munkát végzőket, önkéntes segítőket.
Elismerés méltatja civil szervezeteink igyekezetét, akik szorgoskodtak a rájuk bízott és önként vállalt feladatok teljesítésében.
Jóleső érzés volt, hogy rengetegen kilátogattak a programokra és jó hangulatban zajlódhatott le rendezvényünk.
Bízom benne, hogy a jövőben is ilyen összefogással számíthatok mindenki segítségére.
Horváth Tibor polgármester

Helyi Önkormányzati
Választás 2014
Sármellék települési választás eredményei:
A névjegyzékben szereplő választópolgárok száma: 1514
Szavazóként megjelent: 664

www.sarmellek.hu

Jól sikerült szüreti mulatozás
A tavalyi évhez hasonlóan falunappal kötötték össze településünkön a hagyományos szüreti felvonulást. A rendezvény
kora délután kezdődött, amikor a színes és zajos felvonulók
körbejárták Sármellék utcáit, majd az ÁMK udvarán érték

el végállomásukat. A rendezvény helyszínén neves fellépők
mellett színvonalas műsort adtak az óvódások, valamint a
néptánc és színjátszó csoport. Sármellék vendégei voltak a
balatonszentgyörgyi néptáncosok is, valamint a tavaly újra
életre hívott Ízkavaró főzőverseny is folyamatosan zajlott
a műsorok alatt. Az idei versenyen a zalavári Csipet-Csapat
vörösboros szarvaspörköltje érdemelte ki a legjobb ételnek
járó díjat. A műsorok lezárásaként meggyújtották a Szent
Mihály napi tábortüzet, majd szüreti bállal folytatódott

Polgármester:
Horváth Tibor, független (465)
A képviselő testület összetétele:
Bódai Tibor, független (328)
Kelemen Tamásné, független (266)
Király Gyula, független (227)
Németh Csaba, független (315)
Rácz Lajos, független (246)
Tamás Péter, független (299)
Nemzetiségi választás eredményei:
A névjegyzékben szereplő választópolgárok száma: 49
Szavazóként megjelent: 24
A nemzetiségi képviselő testület összetétele:
Bogdán László, Lungo Drom (17)
Bogdán Lászlóné, Lungo Drom (13)
Bogdán Tünde, RPM (8)
További információ: www.valasztas.hu

az este. Összességében egy remek hangulatú szüreti mulatságon szórakozhatott együtt a nagyérdemű szeptember
utolsó hétvégéjén. Ám ahhoz, hogy ilyen sikeres rendezvényen legyünk túl nagyon sok helyi civil segítsége, támogatása
kellett. Ezúton mondanak köszönetet a szervezők nekik is
az önzetlen segítségért, azért, hogy végig tevékenyen részt
vettek a rendezvény lebonyolításában.
További képeket talál Sármellék Község Önkormányzatának
facebook oldalán!
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Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás

Szociális Szolgáltató Központ

• Házi segítségnyújtás
• Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
• Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat
Cím:
Tel./fax:
E-mail:

• Házi segítségnyújtás
A házi segítségnyújtás keretében gondoskodunk
elsősorban azokról az időskorú személyekről, akik
otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem
képesek, illetve hozzátartozóik róluk gondoskodni
nem vagy csak részben képesek, akik állapotukból
adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de egyébként
önmaguk ellátására képesek, azokról az egészségi
állapotuk miatt rászoruló személyekről, akik a rehabilitációt követően a saját lakókörnyezetükbe
történő visszailleszkedés céljából támogatást igényelnek önálló életvitelük fenntartásához.

8360 Keszthely, Csók I.u.1/A.
83/311-019
szszk@keszthelytarsulas.hu

Az intézmény megbízott vezetője:
Varga András
Tel.: 30/509-2388
A Házi segítségnyújtás vezetője:
Bali Júlia
Tel.: 30/821-4054
A Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás vezetője:
Viniczainé Jánosa Beatrix

•

Ügyfélfogadási rend:
Hétfőtől csütörtökig: 7:30 – 16:00 óráig
Pénteken:
7:30 – 13:30 órái

• Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Célja: alapszolgáltatásként a nehéz élethelyzetben
lévő családok, egyének segítése a szociális munka
eszközeivel, elsősorban életvezetési tanácsadás, ügyintézésben segítségnyújtás és információ nyújtás
keretében, mely a gyakorlatban együttműködésen
alapuló komplex családgondozást jelent.
Ezen túl szabadidős programokat, táborokat és
foglalkozásokat szervezünk gyermekeknek és családoknak egyaránt.

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
8360, Keszthely Kossuth Lajos u. 42.
Tel.:83/318-033
Vezetője: Varga András

•

Ügyfélfogadási rend:
Hétfő: 8:00 - 12:00
Szerda: 8:00 - 12:00; 13:00 - 17:00
Péntek: 8:00 - 12:00

„Úgy érezzük, hogy amit teszünk csak egy csepp a tengerben.
Anélkül a csepp nélkül azonban sekélyebb volna a tenger.”
(Teréz Anya)
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Sármellékre érkeznek Tóték
A lendvai Egy&Más Színtársulat ősszel
újra Sármellékre látogat, ahol legújabb
Tóték című darabjukat adják elő.
A tavasszal egy sajnálatos baleset miatt meghiúsult fellépés helyett, ez év
november 22-én este 7 órakor Móricz
népszerű művének feldolgozását állítják színpadra. A szokásokhoz híven
az előadás megtekintése ezúttal is
ingyenes lesz, ám a színdarab közben
lehetősége nyílik a kedves nézőknek az
adományozásra. A kihelyezett becsületkasszában összegyűlt támogatásokat a
színházterem elavult világításának kicserélésére szánjuk majd.
Ezzel kívánjuk megtenni az első lépést az
előadóterem teljes rekonstrukciója felé.
Dobozolásra fel!

Tovább a

Vendégszereplés testvérmegkezdett úton!
településünkön, Csernátonban!
A Sármellék Táncegyüttes 2 évvel ezelőtt
alakult, munkája rendszeres és egyre
több táncanyagot sajátítunk el. Jelenleg 7
párral dolgozunk. Mivel a sok munkának
köszönhetően több
táncprodukciót megtanultunk, a falu vezetése
felkérte a csoportot,
hogy képviselje Sármellék községet Csernátonban a testvértelepülések találkozóján.
Az út hosszadalmas
és fárasztó volt, de
úgy érezzük, hogy a
lelkünk feltöltődött
erővel, hiszen olyan
embereket, tájakat,
táncokat ismerhettünk
meg, amire máshol
nem lett volna lehetőségünk. Az a közösségformáló erő nagy lendületetadott
nekünk, és mi ezt fel is fogjuk használni
a jövőben.
A táncegyüttes lelkiismeretesen készült
a megmérettetésre. Nagy sikert arattunk a fellépésen, a faluk közötti focibajnokságon előkelő 2. helyezést értük el,

és jókat szórakoztunk a szekértoló versenyen, valamint az egész rendezvény
alatt. Ezúton is köszönjük a lehetőséget
és a bizalmat.

Ezúton szeretnénk megköszönni minden Sármelléki Választópolgárnak, hogy
október 12-én eljött és részt vett a helyi
önkormányzati választáson.
Hálásak vagyunk mindazoknak, akik szavazatukkal megtiszteltek és bizalmat adtak újabb 5 évre.
A választási eredmény természetesen
nagy örömet jelent, továbbra is mindent
megteszünk Önök és a falunk érdekében.
Köszönjük mindenki bizalmát, meg fogjuk szolgálni!
Horváth Tibor polgármester

Aranykorúak
Napja
Úgy gondoljuk, ha minél több ember
megérezné ezt az érzést, amit mi érzünk, akkor elérnénk célunkat. Ezért, ha
valakinek kedve, ideje van hozzánk csatlakozni, szívesen látjuk.
Építsünk közösséget a tánc és lélek erejével!
Üst Gyula Sármellék - Táncegyüttes

Színvonalas műsorral látja vendégül
a sármelléki nőklub a 65 év felettieket november 9-én, vasárnap az
ÁMK színháztermében. A Sármelléken hagyománynak számító
Aranykorúak Napján az idősebb
lakosokat Szíj Melinda is köszönti
műsorával.
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Programok
novemberben













November 5. (szerda) 11:00
Öko-Show iskolásoknak (Színházterem)
November 6. (csütörtök) 16:00
Véradás (ÁMK Aula)
November 8. (szombat) 21:00
Óvónők és Focisták Bálja
(ÁMK Aula)
November 9. (vasárnap) 15:00
Aranykorúak Napja (ÁMK Színházterem)
November 17. (hétfő) 15:30
Ingyenes Látásvizsgálat
(NYITOK Képzési Központ)
November 20. (csütörtök) 14:00
Árusítás (ÁMK Aula)
November 22. (szombat) 19:00
A lendvai Egy&Más Vándorszínház előadásában: Tóték (ÁMK Színházterem)
November 24. (hétfő) 14:00
Árusítás (ÁMK Aula)
November 27. (csütörtök) 14:00
Árusítás

Gólyahír
Köszöntjük településünk
legifjabb lakóját!
Németh Benjámin
2014.09.16.

Sármellék, Ifjúság u. 17.

A Magyar Vöröskereszt újra véradást szervez
településünkön!
A véradás helye: Sármellék ÁMK Aula
A véradás ideje:
2014. november 6. (csütörtök) 16:00-tól!
Személyi igazolványát, lakcím és TAJ kártyáját
feltétlenül hozza magával!
Várunk minden segítőkész véradót!

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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