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„KUDARCAINK

TANULSÁGOSABBAK, MINT SIKEREINK“
Henry Ford

Kosztolányi Dezsõ

JÚNIUS ELSÕ VASÁRNAPJA – PEDAGÓGUS NAP
Június 2-án ünnepre gyûlt össze a Sármelléki ÁMK gyermekserege és
a Szülõi Munkaközösség.
Köszöntõ szavak hangzottak, meghatóak és meghatódottak. Szülõk,
gyermekek köszöntötték tanítóikat, tanáraikat, hogy megköszönjék a
Tõlük kapott szeretetet, gondoskodást, a nehéz, fárasztó, de nagyon
fontos pedagógiai munkát.
Köszönetet mondtak a legnehezebb hivatást választóknak. Mert
legnehezebb emberi munka gyerekeket oktatni-nevelni, hogy okos,
becsületes, tisztességes ember váljék belõlük.
De a legszebb pálya is, hisz nincs szebb hivatás a tanításnál, a tudomány átadásánál. Nincs szebb, mert azt az örök folyamatot jelképezi,
hogy az elõttünk élt nemzedékek tudása nem múlik el hiába, felgyûlve,
gazdagodva tovább él és hat, hogy újabb tudás alapjává váljon.
A legnehezebb és mégis legszebb hivatás végzéséhez kívántak sok
sikert, elégedett boldog életpályát a sármelléki pedagógusoknak.
szerkesztõség

„GYEREKSÉGEK”
mi történt a gyermeknapon
Június másodikán délelõtt tartottuk iskolánkban a
gyereknapot. Reggel egy élmény dús, mulatságos
mese filmet vetítettek le nekünk. A film után finom
tízórait és üdítõt kaptunk.
Tíz órakor kezdõdtek a programok az udvaron, amik
nagyon érdekesek voltak. Ezekben a játékos
feladatokban ügyességünket mérhettük össze
tizenegy helyszínen. Feladatokért aláírást kaptunk,

TANÁR AZ ÉN APÁM
Tanár az én apám. Ha jár a vidéki
városban, gyermekek köszöntik õsz fejét,
kicsinyek és nagyok, régi tanítványok,
elmúlt életükre emlékezve, lassan
leveszik kalapjuk. Mint az alvajárók,
kik másfelé néznek. Hentesek, ügyvédek,
írnokok, katonák s olykor egy országos
képviselõ is. Mert nagy az én családom.
Nagy az én családom. Kelettõl nyugatig,
nyugattól keletig. Nagy a mi családunk.
Mikor vele megyek, fogva öreg karját,
vezetve az úton, a szívem kitágul
s szívek közt énekel elhagyatott szívem.
Az én édesapám az emberek apja
s én az embereknek testvére vagyok.

amit édességre lehetett beváltani. Új feladatokat is
felfedezhettünk a régiek között, amit mindenki
nagyon élvezett. Nagy volt a vidámság. A játékok
után hamburgert ettünk, majd fagyiztunk.
Köszönjük tanárainknak, hogy ilyen jól szórakozhattunk, és a Szülõi munkaközösségnek a finom
ételeket, az üdítõt és a fagyit. Nagyon jól éreztük
magunkat!
Csûri Dóra – Szabó Ivett
diákönkormányzat nevében
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CSALÁDI NAP AZ ÓVODÁBAN
Szülõi kezdeményezésre 2008. június 7-én,
szombaton megrendezésre került elsõ alkalommal,
hagyományteremõ szándékkal óvodás családi nap.
A lelkes szervezõ csapat délelõtti pakolás közben
megázott. Most, hogy tartsuk meg a gyerekek által oly
nagyon várt délutánt? Jött az ötlet tartsuk meg az

iskolában. Egy-két telefon és sikerült. Sietni kellett,
hogy kezdésre minden a helyén legyen.
Az ugráló vár a tornaterembe került, itt lehetett
ugrálni és kiabálni lelkesen. A zsibongóban
gyöngyfûzés, arcfestés, kerámiafestés, szappan
buborékfújás és lufi hajtogatás folyt. A gyerekek nagy
örömére a délután folyamán megérkezet a bohóc is,
aki óriási sikert aratott vidám mûsorával. Az udvarra
megérkezett a tûzoltó és rendõrautó. A gyerekek
egybõl a birtokukba vették és megindult a tûzoltás és a
rendfenntartás, szólt a sziréna és a hangosbeszélõ.
Szerencsére délutánra az idõ is jóra fordult így az
udvaron megkezdõdhettetek az ügyességi versenyek:
kötélhúzás, zsákba futás, kapura lövés, amelyen
minden résztvevõ ajándékkal távozott, amelyet az
önkormányzat ajánlott fel. Ezúton köszönjük!
A nap szalonnasütéssel zárult, amelyen sok megfáradt
kisgyerek örömmel sütötte a szalonnát.
Köszönjük a helyi óvoda óvónõinek és dadusainak a
részvételét és segítségét, az ÁMK-nak a helyszín
biztosítását, és minden résztvevõnek, hogy
megtisztelték a programot.

TANULMÁNYI VERSENYEK
A sármelléki ÁMK tanulói az elõzõ évekhez hasonlóan az idén is rangos versenyeken vettek részt, és értek el szép
eredményt. A második félévben az alábbi vetélkedõkön mérettek meg, bár a lista nem teljes, hisz a legtöbb levelezõs
versenyrõl a napokban érkezik meg a helyezettek listája.
Reméljük, a jövõben is sokan lesznek tanulóink között, akik vállalják a tanórán kívüli, sok fáradozással járó
felkészülést, búvárkodást, soha nem szem elõl tévesztve a tényt, hogy tanáraik segítsége, áldozatos munkája nélkül
eredményeik sem lehetnének íly fényesek.
Köszönjük mind a tanulóknak, mind felkészítõiknek, hogy iskolánk jó hírnevét öregbítették, sok sikert kívánva a
jövõre, s buzdítva az utánuk jövõket a megmérettetések bátor vállalására!
Halász Endréné
cikk folytatása, versenyek-eredmények a következõ oldalon...

A sármelléki ÁMK könyvtárában június és július
hónapban – kedden 11-tõl, szerdától szombatig
délelõtt 10-tõl délután fél 4 óráig – gyermekfoglalkoztatót tartunk.
A foglalkozásokon a kéz-mûveskedés különbözõ
fajtái (gyöngyözés, papír-hajtogatás, üvegfestés,
fonás, növényszövés, sókerámia-készítés, stb.) mellett
társasjátékozás, és sokféle közösségfejlesztõ játék
zajlik majd. Népi játékokat, táncokat Horváth Szilárd
tanít.

A programokra elõzetesen jelentkezni nem kell, a
gyermekek tetszõleges idõpontban kezdhetik és
fejezhetik be az azokon való részvételt. Ebédet
biztosítani nem tudunk.
Szeretettel várjuk tehát a gyermekeket, az „alkotni”
vágyó középiskolásokat is!
Esetleges kérdéseikre szívesen válaszolok személyesen, illetve a 355-011-es telefonszámon.
Halász Endréné
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TANULMÁNYI VERSENYEK

Szépolvasási verseny - Zalaapáti
2. o. : Nagy Attila – 2. helyezés (felkészítõje: Balogh Anikó)
4. o. : Tamás Péter Pál – 1. helyezés (felkészítõje: Zsótérné Kalmár Ibolya)
Rajzverseny – Zalaapáti
3. o.: Békevári Lilla – 2. helyezés – (Lázárné Mátés Tímea)
Matematika verseny – Vonyarcvashegy
3. o.: Molnár Maximilián – 2. helyezés (felkészítõje: Décsy Lászlóné)
Helyesírási verseny – Rezi
2. o.: Harsány Dominika – 1. helyezés (felkészítõje: Balogh Anikó)
Domján Richárd – 3. helyezés (felkészítõje: Balogh Anikó)
3. o.: Magas Bianka – 3. helyezés (felkészítõje: Lázárné Mátés Tímea)
Komplex matematika – szövegértés – nyelvtan verseny Alsópáhok
2. o.: Harsány Dominika - 2. helyezés (felkészítõje: Balogh Anikó)
Lázár Bálint - 3. helyezés (felkészítõje: Balogh Anikó)
3. o.: Magas Bianka - 2. helyezés (felkészítõje: Lázárné Mátés Tímea)
Mesemondó verseny – Zalavár
2. o.: Nagy Attila – 1.helyezés – (Balogh Anikó)
3. o.: Dávid Noémi – 1. helyezés ( Lázárné Mátés Tímea)
Rajz verseny – Zalavár
2. o.: Orsós Krisztián – (felkészítõje: Hajdú Zs. Istvánné)
3. o.: Varga Bence – 2. helyezés ( Lázánrné Mátés Tímea)
4. o.: Bokor Bianka - (felkészítõje: Zsótérné Kalmár Ibolya)
Szép magyar beszéd – Keszthely
2.o.: Nagy Attila – 2. helyezés - (felkészítõje: Balogh Anikó)
8.o.: Nagy Anett – 3. helyezés – (felkészítõje: Ferge Rita)
Városi tömegközlekedési verseny – megyei döntõ
3. o.: Magas Bianka – (felkészítõje: Décsy Lászlóné)
József Attila szavalóverseny
6. o.: Kun Kincsõ -1. helyezés, a szlovéniai döntõbe jutott - (felkészítõje: Ferge Rita)
Biológia tanulmányi verseny
8. o.: Illés Brigitta – 6. helyezés – (felkészítõje: Ferge Józsfné)
TIT matematika verseny – levelezõ
6. o.: Molnár Ferenc – 1. helyezés (felkészítõje: Hetényi Anna)
Víz világnapja –Budapest
Vegyes csoport – 3. helyezés (felkészítõjük: Ferge Józsefné)
Zrínyi matematika versenyen résztvevõ diákjaink a középmezõnyben végeztek:
6. o.: Molnár Ferenc, 7. o.: Vörös Gergõ, 8. o. : Nagy Anett és Tóth Titusz
(felkészítõjük: Hetényi Anna és Sándor László)
Csokonai alapmûveleti versenyrõl a megyei fordulóba jutottak:
5. o.: Gergely Ramóna, Kárász Kristóf, 6. o.: Molnár Ferenc (felkészítõjük: Hetényi Anna)
Kisiskolák labdarúgó bajnoksága – Keszthely városkörnyék- 2. helyezés (edzõjük: Décsy László)
Tomity Ádám, Balogh Péter, Balogh Bence, Lázár Levente, Hetesi Patrik, Sipõcz Gábor, Polozgai
Erik, Magas Milán
Labdarúgó Diákolimpia 2. korcsoport megyei döntõ – 4. helyezés (edzõjük: Décsy László)
Lázár Levente, Hetesi Patrik, Nagy Sándor, Steffel Dániel, Balogh Tamás, Zalavári Dániel
Itt járt Mátyás király – megyei vers- és prózamondó verseny – Zalaegerszeg
Kun Kincsõ, Kun Flóra, Balogh Péter és Gál Soma – 3. helyezés
(felkészítõjük: Ferge Rita)
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P Á LY Á Z AT Á M K I G A Z G AT Ó I Á L L Á S R A
Sármellék Község Önkormányzatának Képviselõtestülete és Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának Képviselõtestülete, mint az ÁMK fenntartói,
pályázatot hirdettek az ÁMK igazgatói állására. Ferge
József igazgató úr 5 évre szóló megbízatása 2008.
augusztus 31-én lejár, nyugdíjba kíván vonulni, így az
újabb 5 évre szóló pályázati felhívást a képviselõtestületek meghirdették.
A pályázati felhívás megjelent az Oktatási Közlöny
10. számában, majd a jogszabályi rendelkezésnek
megfelelõen az interneten és a Zalai Hírlapban is
megjelentettük. A beadási határidõ május 31. volt, s e
határidõre összesen 6 pályázat érkezett.
A pályázók közül 2 személy nem felelt meg a pályázati kiírásban szereplõ feltételeknek. A pályázatokat –
jogszabályi elõírásoknak megfelelõen – a szülõi
munkaközösségek, az ÁMK közalkalmazotti tanácsa,
a diákönkormányzat véleményezésre megkapta, s a
véleményezõk döntötték el, hogy meg kívánják-e
hallgatni a pályázókat. A megkérdezett közösségek
mindegyike Ferge Rita ÁMK igazgatói kinevezését
javasolta.

A képviselõtestületek együttes ülésére május 22-én
négy pályázót hívtuk meg, s közülük egy személy
nem jelent meg a testületi ülésen. A képviselõtestület
tagjai minden pályázó szakmai anyagát, vezetõi
programját a testületi ülés elõtt megkapták, azt
megismerhették és az együttes ülésen a pályázókat
külön-külön is meghallgatták.
A kinevezéshez mindkét testület minõsített
többséggel meghozott döntése szükséges. (A minõsített többség azt jelenti, hogy a megválasztott képviselõk több mint felének igen szavazata szükséges.)
E minõsített többséget egyik pályázó sem kapta meg,
ezért a következõ ülésen a testületek úgy döntöttek,
hogy új pályázatot írnak ki, módosított pályázati
feltételekkel. Megbízták a sármelléki polgármestert,
hogy a közlönyben való megjelentetést sürgõsségi
eljárással kérje. Az Oktatási Közlönyhöz eljuttatott
pályázati felhívás:

A pályázatot meghirdetõ szerv:
Sármellék Község Önkormányzatának és
Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának
Képviselõtestületei
8391 Sármellék, Dózsa Gy. u. 324.

A pályázat részeként benyújtandó iratok:
Önéletrajz
Oklevél másolatok
Vezetõi és szakmai program
Erkölcsi bizonyítvány

Meghirdetett álláshely:
Általános Mûvelõdési Központ
8391 Sármellék, Felszabadulás u. 1-2.
Igazgató

A munkakör betölthetõségének idõpontja:
2008. szeptember 1.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony
A vezetõi megbízás idõtartama:
A vezetõi megbízás határozott idõre, 5 évig szól.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
Fõiskolán vagy egyetemen szerzett pedagógusi/óvodapedagógusi vagy közmûvelõdési
végzettség.
5 év szakmai gyakorlat.

A pályázat benyújtásának határideje:
Az Oktatási Közlönyben való közzétételtõl
számított 30. nap.
A pályázat elbírálásának határideje:
2008. augusztus 31.
A pályázat benyújtandó:
Sármellék Község Polgármestere
8391 Sármellék, Dózsa Gy. u. 324.
Tel: 83/355-207
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KÖZTEMETÕNK RENDJE
„az ember nem csak azért felelõs amit tesz, hanem
azért is, amit nem tesz meg”
(Prótagorasz)
Évek óta probléma, hogy a sármelléki köztemetõben
„csak” egy hulladéktároló hely van. Vagy csak
néhányan kényelmesek vagyunk? Egyszerûbb a
szomszéd sírja mellé dobni az elszáradt virágot, mint
elballagni vele a gyûjtõbe... ? Képviselõtestületi
ülésen gyakran téma ez. Állítsunk õröket a temetõbe?
Figyeljük, hogy ki szemetel? Netán még a szomszéd
sírjáról is leszedi a virágot... Valaki legyen ott és
szóljon rá, hogy „ejnye-bejnye”?
Úgy gondoljuk, hogy Sármellék lakosságának
többsége képes rá és tud normális ember módjára

gondolkodni, viselkedni, példát mutatni, és be tudja
tartani a hulladék kezelésének rendjét. Ezért a
köztemetõ északi oldalára 2 db új hulladék tárolót
helyezünk el – természetesen a sármellékiek által
befizetett adóból!
Mindenkit megkérünk, hogy a temetõben keletkezett
hulladékot a hozzá legközelebb esõ tárolóba
szíveskedjen dobni. Még véletlenül se a szomszéd
síremléke mögé vagy esetleg a fenyõfa tövébe!
Tudom, hogy ez fáradtság, de csak így állhat helyre
temetõnk rendje – mindannyiunk jogos igénye
szerint!
Óvjuk és vigyázzunk környezetünkre, mutassunk
példát élõknek és holtaknak egyaránt!
Lebeda Gézáné
kulturális biz. elnöke

A Körjegyzõség tájékoztatja a község lakosságát, hogy a közterületek tisztántartásáról, a települési szilárd
hulladék gyûjtésérõl és elszállításáról szóló 5/2005.(III.30.) számú önkormányzati rendelet alapján az
ingatlantulajdonos feladatai az alábbiak:
Az ingatlan tulajdonosa, vagy tényleges használója köteles gondoskodni: az ingatlan elõtti járdaszakasz,
illetõleg ha a járda mellett zöldsáv is van, akkor ennek teljes területének tisztántartásáról, a zöldterületek
folyamatos kaszálásáról, az ingatlan elõtti nyílt árok és annak mûtárgyai tisztántartásáról, a csapadékvíz
zavartalan lefolyását akadályozó anyagok, hulladékok, hordalékok eltávolításáról, az árok árkolásáról,
tisztántartásról, folyamatos kaszálásáról, az ingatlan elõtti fák gondozásáról.
Az ingatlantulajdonosnak az épülete, telekingatlana tisztántartásával kapcsolatos feladatai: mind a
beépített, mind a beépítetlen ingatlan tisztántartása, gyommentesítése, a járda és úttest fölé benyúlú ágak,
bokrok megfelelõ nyesése.
A Körjegyzõség felhívja az ebtartók figyelmét, hogy a helyi állattartási rendelet szabályai szerint kutyáikat
megkötve vagy zárt udvarban tartsák.
Amennyiben fentieknek nem tesznek eleget, a Körjegyzõ szabálysértési eljárást indít, a bírság legmagasabb
összege 30.000.- Ft.

ÁLLÁSHIRDETÉS
A Sármelléki Önkormányzat felvételt hirdet
mezõõri munkakör betöltésére.
Jelentkezés feltételei:
• Bûntelen elõélet
• Magyar állampolgárság
• 18. életév betöltése
• Lõfegyvertartási engedély megszerzésére
vonatkozó feltételeknek megfelel
• Elõírt mezõõri vizsgát leteszi

Bérezés megegyezés szerint.
Jelentkezni Szabó Vendel polgármesternél
(Sármellék, Dózsa Gy. u. 324. Tel: 83/355-207)
lehet önéletrajz és erkölcsi bizonyítvány
benyújtásával.
Jelentkezni 2008. július 31-ig lehet.
Községi Önkormányzat
Sármellék
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TÁJÉKOZTATÓ A HÉVÍZI TÖBBCÉLÚ
KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSRÓL
A Hévízi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú
Társulása 2007. október 31-én alakult meg. A társuláshoz Hévíz város, Alsópáhok, Felsõpáhok, Cserszegtomaj, Nemesbük, Rezi, Sármellék és Zalaköveskút községek tartoznak.
Az alakuló ülést megelõzõen a társulást alkotó
önkormányzatok képviselõtestületei külön-külön is
elfogadták az alapító okiratot és társulási
megállapodást. A mi képviselõtestületünk a
határozatot 112/2007.(X.26.). szám alatt hozta meg.
A társulás az önkormányzatok feladatkörébe tartozó
közszolgáltatások, egyes feladat- és hatáskörök
ellátásáról nagyon széles körben gondoskodhat.
A közoktatási feladatokat az egyes önkormányzatok
önállóan vagy intézményfenntartó társulások útján
látják el, a társulás csak koordináló, szervezõ,
forrásszerzõ szerepet vállal. Ez utóbbi azt jelenti,
hogy a kistérségi társulás hívja le azokat a normatív
támogatásokat, amelyeket az önkormányzatok
kaphatnak, és azt eljuttatja az önkormányzatokhoz.
Június hónapban elkészítteti a kistérség a Közoktatási
Intézkedési Tervet, mely szükséges ahhoz, hogy
szeptembertõl az állami támogatásokat az egyes
intézmények megkaphassák, és az intézmények
közötti szakmai együttmûködés, a jó koordináció
megvalósuljon.
A logopédiai szolgáltatást, a továbbtanulási, a
pályaválasztási tanácsadást, a gyógytestnevelési
feladatokat már önállóan végzi a társulás az egyes
településeken, illetve azok intézményeiben.
A szociális alapszolgáltatások körében szintén
szervezi, koordinálja a feladatokat, lehívja az állami
normatívákat és a hévízi Teréz Anya Integrált
Szociális Intézmény révén ellátja a házi segítségnyújtás feladatait is.
Az intézmény dolgozója Kiss Károlyné, aki
Sármelléken e feladatokat végzi, és 8 személynek
nyújt segítséget. A jelzõrendszeres segítségnyújtást
Sármellékrõl egyenlõre csak 2 személy tudja igénybe
venni, de a kistérség további 75 készülék beszerzését
tervezi, és így Sármelléken is bõvülhet azok köre,
akik e készülékeket használni szeretnék. Igényüket
Kiss Károlynéhoz kell eljuttatni.
A szociális intézmény minden településen
egészségmegõrzõ napokat szervezett, egy ilyen napra
Sármelléken is sor került az Idõsek Klubjában (volt
pártházban), amelyen, sajnálatos módon kevesen
vettek részt. E programokat szeptembertõl újra
indítják, melyre elõzetesen is szeretettel hívják és
várják az érdeklõdõket. Úgy vélem, hogy ezeken
érdemes lesz részt venni, hisz ingyenes tanácsadásra,
szûrõvizsgálatokra, mérésekre kerül sor.

A kistérségi társuláson keresztül igénybe lehet venni a
támogató szolgálat, pszichiátriai és szenvedélybeteg
támogató szolgálat segítségét is.
Egészségügyi ellátás területén központi orvosi
ügyeletet mûködtet a kistérség, de ebben Sármellék
nem vesz részt, hanem a korábbi gyakorlat szerint a
Keszthely környékén megszervezett ügyelethez
tartozik.
Család-, gyermek- és ifjúságvédelem körében az
egész kistérségre kiterjedõen ellátja a szervezõ,
koordináló feladatokat. A Zala Megyei Vöröskereszttel kötött szerzõdése alapján Sármellék,
Szentgyörgyvár és Zalavár községekben a
Vöröskereszt dolgozója Fauzer Tamás végzi e
munkát.
A Közmûvelõdés területén a társulás a Hévízi
Festetics György Mûvelõdési Központon keresztül
hangolja össze a települések tevékenységét, az egyes
rendezvényeket. A kistérségi Mûvészeti fesztivál
megrendezésére Sármelléken került sor.
Mozgó könyvtári ellátást szervezett több településen
is, de Sármellék önálló könyvtára továbbra is a
keszthelyi Fejér György könyvtárral mûködik együtt
az ellátásban, az állománygyarapításban.
A Leader programra a társulás a Zalaszentgróti
Kistérségi Társulással kötött együttmûködési
megállapodást, és közös Leader csoportot alakított.
Elkészítettük a fejlesztési stratégiát és megalakult a
további feladatok ellátására a Zala Termál Völgye
Egyesület, mely a pályázatot benyújtotta az Új
Magyarország Fejlesztési Program keretében
elnyerhetõ támogatásra. Községünk e programban a
kulturális örökség megõrzését, helyi védettség alatt
álló épületeink, a régi kõkeresztek felújítását, a
faluszépítését tervezi.
A kistérségi társulás útján több pályázatot is
benyújtottunk:
– a Szenior pályázat keretében az idõsebb
korosztály részére tervezünk programokat,
– sportrendezvény pályázat keretében Sármelléken
szándékozzuk megrendezni a kistérségi sportnapot
Sármelléki kezdeményezésként indult, hogy közös
útfelügyelõt alkalmazzon a kistérség, aki az
önkormányzatok közútkezelõi feladatait szakmailag
összefogná és segítené, hisz ilyen szakember egyik
községben sem dolgozik.
Ugyancsak kezdeményeztük, hogy a gyepmesteri
feladatokat közösen oldjuk meg, hogy a
településeken kóborló ebeket, esetleg betévedt
rókákat gyorsan a hatósági elõírásoknak megfelelõen
lehessen elhelyezni.
Szabó Vendel
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HAMAROSAN MEGNYITJA KAPUIT
AZ IDÕSEK OTTHONA

miatt. Az elutasítás után a jelentkezõknek
lehetõségük van megfellebbezni a döntést, melyet
egy újabb bizottság vizsgál felül.

Már elõzõ számunkban is tájékoztattuk kedves
olvasóinkat, hogy hamarosan megnyílik községünkben az Idõsek Otthona. Ez a beruházás
pályázat útján jött létre, három 50 férõhelyes
bentlakásos Idõsek Otthona került kialakításra:
Sármellék, Szepetnek, Zalabaksa. Az intézmény a
Zala Megyei Önkormányzat fenntartásában fog
üzemelni, központja Zalakomárban található. Az
intézményrendszer egy irányítás alá tartozik,
melynek vezetõje Szabó Magdolna igazgatónõ, a
sármelléki telephely vezetõje: Szemethyné
Kohlmann Margit. A korszerû épület, felszereltsége
és szakmailag jól felkészült szakemberei lehetõséget
adnak rá, hogy a lakókat a lehetõ legmagasabb
szinten, állapotuknak megfelelõen gondozzuk.

A bekerülõ lakókat egészségügyi állapotuk alapján
tudjuk elhelyezni.
A szobák tágasak, kényelmesek. Az épületben 3db 4
ágyas, 5 db 3 ágyas, 9 db 2 ágyas, ill. 5 db 1 ágyas
szoba található. Mindegyikben van kábel tv,
internet és telefon hozzáférhetõség. Nagyon sok a
demencia kórképben szenvedõ várakozónk,
akiknek külön részleg áll rendelkezésre, ahol
biztonságosan megoldható felügyeletük és
ellátásuk.
A mozgáskorlátozottak részére speciális mozgáskorlátozott szobák kerültek kialakításra, a mozgáskorlátozottak igényei szerint: a szobák tágasabbak,
az asztalok magasabbak, hogy a kerekes székkel az
asztalhoz tudjuk ültetni az ellátottat. Az erkélyajtók
szélesebbek, a fürdõ speciálisan kialakított,
magasított wc, felhajtható zuhanyülõ, állítható
tükör, állítható mosdó áll rendelkezésükre.
A háziorvos hetente egyszer, de szükség esetén
többször rendel, havonta egy alkalommal pszichiáter
szakorvos áll rendelkezésre. A mozgásterápiás
szobában gyógytornász segítségével végzik majd a
személyre szabottan elõírt gyakorlataikat az
ellátottak.

Bekerülés feltételei:
Idõsek Otthonába az idõs személy kerülhet, akinek
az Országos Szakértõi Intézet gondozási szükségletét minimum napi 4 órás ápolásban állapítja
meg.
A jelentkezés feltételei:
Aki az Otthonba szeretne bekerülni, kérelem forma
nyomtatványért felkeresheti a helyi intézményt vagy
a zalakomári központot. A nyomtatványt
értelemszerûen kitölti, orvossal leigazoltatja, majd
visszajuttatja hozzánk. Ezután szakembereink
meglátogatják a kérelmezõt. Az elõgondozás során
segítséget nyújtunk a gondozási szükséglet
megállapítása iránti kérelem kitöltéséhez és a
szükséges mellékletek beszerzésében, az elkészült
kérelmet eljuttatjuk az ORSZI zalaegerszegi
Intézetébe, majd ezután a szakértõ felkeresi az
igénylõt és elkészíti a gondozási szükséglet
felmérést. Amennyiben az ORSZI megállapítja a 4
órás ápolást, abban az esetben a várakozó üres
férõhely esetén bekerülhet az Idõsek Otthonába. Ha
az ORSZI kevesebb idõtartamú gondozási
szükségletet állapít meg, abban az esetben a kérelem
elutasításra kerül, és a lakóhely szerinti illetékes
önkormányzatnak kell biztosítani a gondozási
szükségletnek megfelelõ óraszámú házi segítségnyújtást, amivel természetesen az idõs ember
ellátása nem megoldott, mert a napi 2-3 órás
igénybevétel rendszerint nem elégséges a biztonságos és teljes ellátásukhoz. A helyi önkormányzatoknak pedig szintén többlet terhet jelent,
mert ahol pl. 1 gondozónõ végzi a segítségnyújtást és
a faluban 3 lakónak állapít meg az ORSZI 3 órás
ápolást, már a kivitelezése nem megoldott.
Sármellékrõl többen is vannak, akik beadták
kérelmüket, közülük 2 felvételi kérelmet kellett
elutasítani, 4 óránál kevesebb gondozási szükséglet

Foglalkoztató szobáinkban az idõsek napi foglalkoztatása elõre átgondolt tervezet alapján történik
majd.
Közösségi szobánkban lehetõség nyílik a lakók közös
programjainak a kivitelezéséhez.
Látogatói szobánkban az ellátottak fogadhatják
hozzátartozóikat és zavartalanul
beszélgethetnek.
Az étkezés helyileg megoldott, 400 adagos konyha áll
rendelkezésre.
Kialakításra került még egy demens nappali részleg
7-8 fõ részére, azok számára akiknek az egész napos
felügyelete nem megoldott és egyenlõre nem
szeretné még a család az otthonba
beköltöztetni.
A bekerülõ lakóknak igyekszünk a legmagasabb
szinten a legtöbbet nyújtani, tartalmas mûsorokat,
napi programokat, kirándulásokat szervezünk
részükre. Természetesen a nagyobb rendezvényekre
szívesen látjuk a falu lakósságát, amirõl rendszeres
tájékoztatást adunk. Hetente 1 alkalommal tartunk
Istentiszteletet az épület aulájának imaszobájában.
Célunk és hitvallásunk, hogy az idõs kort tartalmassá
és széppé tegyük.

Szemethyné Kohlmann Margit
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NINCS ÖRÖM ÜRÖM NÉLKÜL...
Arany János utca kontra Star Menu Kft.
Kedden délután 17 órakor az Arany János utca lakói
kérésére fórumot tartottunk, hogy a szomszédjukban
lévõ Star Menu Kft-vel kapcsolatos észrevételeiket,
panaszaikat, javaslataikat megbeszélhessék a kft ügyvezetõ igazgatójával, Rückert Zoltánnal. A fórumon
jelen volt még Kránicz Péter mûszaki igazgató, Szabó
Vendel polgármester úr és Hetesi Krisztina
körjegyzõ. A jelenlévõk célja az volt, hogy környezetük mindkét fél számára élhetõ legyen!
A lakók a következõket sorolták fel:
– a gyár tetõszerkezetén lévõ klímaberendezés és a
melegkonyha elszívó berendezése túl hangos,
zavaró, fõleg a nyári meleg éjszakákon, mikor
mindenki szívesen pihen nyitott ablaknál
– 2-3 napig volt észlelhetõ az eddigitõl eltérõ,
erõsebb hanghatás, ez mitõl volt és elõfordulhate még?
– a gyár területe és a lakók telke közötti szikkasztó
árok megtelt és ki is öntött a sok csapadék miatt
– a kiszivárgó ételszag néha nagyon erõs, gondot
okoz a szellõztetésnél. (Itt hozzátették, hogy
sajnos a közelben lévõ üzemek „illatához” képest
ez már szinte említésre sem méltó.)
– érdeklõdtek még arról is hogy bevezetik-e a
szombati mûszakot, illetve milyen fejlesztéseket
terveznek még

Rückert Zoltán ügyvezetõ igazgató úr az elhangzott
felvetésekhez pozitívan, segítõkészen, türelemmel
állt. Válaszaiból pedig egyértelmûen kiderült, hogy a
megoldást keresi az általa is jogosnak tartott
felvetésekre.
– mûszaki igazgatójával kivizsgálják a zaj illetve
kiszivárgó illat csökkentésének lehetõségét,
zajárnyékolók szükségességét
– ígéretet tett, hogy este 10 óra után nem
mûködhetnek a fent említett berendezések
– a vízelvezetõ rendszert az önkormányzattal
együtt újravizsgálják
– mindezek megvalósulásáról június végén
beszámol az illetékeseknek
– szombati mûszakot nem terveznek, cél, hogy a
heti 5 munkanap után a dolgozók ki tudják
pihenni magukat
A terveikrõl pedig röviden annyit mondott, hogy még
két gyárépületet és egy 2000 négyzetméteres
hûtõraktár építését szeretnék megvalósítani a
közeljövõben. Természetesen ez azt jelenti, hogy
akkor nem „csak” 100 ember fog munkát találni a Star
Menu-nél, hanem ennél sokkal több!
Nekem, aki mindezt végighallgattam, majd papírra
vetettem a következõ idézet jutott eszembe:
„A béke nem a konfliktus hiánya, hanem a konfliktus
kezelésének képessége!” (Millman)
Lebeda Gézáné

MEGHÍVÓ
A Térségi Romák Egyesülete a Fiatalokért,
valamint Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Cigány Kisebbségi Önkormányzata
meghívja Önt és kedves családját

Kulturális Hagyományõrzõ
Napra

A programból:
•

Néptánc együttes fellépése

•

Kanizsa Csillagai együttes elõadása

•

Néptánc együttes mûsorának
folytatása

•

Zala táncegyüttes „Romaformáció“
címû elõadása
a Kanizsa Csillagai Együttes
kíséretével

2008. június 28-án, 10.00 órai kezdettel
Sármelléken az Általános Mûvelõdési
Központban

•

L.L.JUNIOR RAP,HIP‑
HOP
ELÕADÓ FELLÉPÉSE
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Egy napon, mikor a félnótásoknak
semmi dolga nem akadt.
Eszükbe jutott, hogy tenni kéne
valami nagyon fontosat.
Elmentek hát a berekbe, májusfát választani,
De sötét volt, és hideg volt, a fa pedig nagyon nehéz volt.
Minél inkább május egy, annál inkább áll a fa.
Minél inkább áll a fa annál inkább május 1.
Áll a fa hát buli van,
Félnótásnak jó kedve van.
Régi szép szokás a májusfaállítás. A májusfa magas,
egyenes, a törzsén gallyaitól megtisztított, hegyén
lombos fa vagy szép növésû ág. A legények éjszaka
vágták ki az erdõn, és hajnalra állították fel a helyi
szokásnak megfelelõen minden lányos ház elé
együttesen, vagy mindenki a maga szeretõje háza elé.
Sok helyütt csak a bíró és a pap háza, esetleg a
templom elõtt állítottak fel egyetlen magas májusfát,
a lányos házak udvarán kisebb fa díszelgett. A
májusfákat szalagokkal, zsebkendõkkel, virágokkal,
teli üveg borral, hímes tojással stb. díszítették föl,
mielõtt a földbe beásták. A fa kivágása, hazaszállítása
titokban történt éjszaka. A bontása (elsõsorban ott,
ahol pünkösdkor bontják, mint a Ny-Dunántúlon s a
Felföldön) már nyilvános, játékokkal, versenyekkel
tarkított ünnep: kimuzsikálják, kitáncoltatják a fát.
Felmerült az ötlet az egyik áprilisi félnótás próbán,
hogy állítanunk kellene egy májusfát a faluban,
felelevenítve a régi szokásokat, visszaidézve az
idõsebbek arany ifjú korát. - De kinek is állítsuk fel?
Hova is állítsuk? - tettük fel a kérdést. A válasz adott
volt, hiszen a faluban van egy asszony focicsapat,
akik fellépéseinket követni szokták, illetve egymás
báljain kölcsönösen részt veszünk. Így esett a
választás a focipályára. Jött a nagy szervezkedés, ki

jön el állítani, mikor állítjuk, milyen fát választunk,
mivel díszítjük a „lányok” is megtudják, hogy az
övék, hogy majd gondoskodjanak a kitáncolás
megszervezésérõl.
Április 30-án este sötétedéskor 7-en (Kaszab József,
Laposa Norbert, Lázár János, Lebeda Géza, Meggyes
István, Rácz Lajos, és jómagam) nekivágtunk a nagy
kalandnak. Az elsõ probléma, amivel szembetaláltuk
magunkat, hogy besötétedett, és nem láttuk se az utat,
se a fát. Kb. a 8. fára mondtuk, hogy az megfelel, igaz
közben annyira eltávolodtunk már a falutól, hogy azt
hittük a végén, Keszthelyen kötünk ki. De kisebbnagyobb akadályokat legyõzve visszataláltunk.
Nekifogtunk hát a hántolásnak és a fa feldíszítésének.
(Zárójelben jegyzem meg a ruhaszalagok nem a
plébános bugyogójából valók, mint ahogy elterjedt.)
A gödör is mélyült, és a második próbálkozásra már a
helyén is állt. A kiékelés betemetés után hamar írtunk
egy fél nótát is, amit a fa törzsére kiírtunk egy táblára.
Még akkor megittuk az áldomást a fára, majd
diadalmámorban elmentünk haza kíváncsian várva a
faluban a visszhangját.
Bóka Tibor

Meglepve és örömmel értesültünk a focipályán felállított májusfáról, amit
Nekünk – Született Feleségeknek szántak a Sármelléki Kaotikus Félnótások.
Megtiszteltetés számunkra, hogy e kedves gesztussal tüntettek ki bennünket
a „Dalárdás fiúk”.
A májusfa kidöntésére május 24-én került sor, melyen mindkét közösség
családostól részt vett. Bográcsoztunk, ettünk, ittunk, mulattunk. Reméljük,
hogy – ha nem is
minden a hagyományoknak megfelelõen
zajlott – aki ott volt jól érezte magát!
Az eseményekrõl készült fotók önmagukért beszélnek.
Született Feleségek
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KÖZÖS MÚLTUNK VÉDELMÉBEN
A húsvéthétfõi finom napfény szelíden simogatta a
homokkõ arcot, s a ház elõtti kis fácska friss rügyei
puha árnyékot vetettek rá. Lábánál békésen hevert
kutyája, báránykája pedig bizalommal tekintett
gazdájára, hirdetvén: ebben a faluban védve vannak
az állatok. Mert védi õket az, akit a pásztorok,
jószágtartók szentjükként tisztelnek: Szent Vendel.
Fénykép is õrzi annak a délutánnak emlékét, biztos
vagyok benne, hogy az utolsó felvétel a gyönyörû
szoborról.
Mert hát róla van szó, Sármellék nevezetes szobráról,
melyet több emberöltõ óta ismernek és szeretnek a
falubeliek, s aki azóta ki tudja, hol tekint a messze
távolba, keresvén elkódorgott nyáját.
Húsvéti találkozásunkkor még nem tudtam, hogy
eljön az idõ, amikor nap mint nap Sármellékre járok, s
elsõ munkanapomon már örömmel kereste szemem a
régi ismerõst. Hogy nem találtam, gondoltam, majd
jobban figyelek, de hiába. A gyönyörû szobornak
nyoma veszett. Kérdezõsködéseinkre valaki azt
mondta: külföldre került.
A „nyomozás” nem a mi dolgunk, csak búslakodni
tudunk azon, hogy az egykori kupec, a ház valamikori
gazdája, Németh (Gérce) Ádám által hálából
állíttatott Vendel-szobor nem késztetheti már az
idõsebbeket a hozzá kapcsolódó helyi kedves legenda
elmesélésére, miszerint amikor Ádám bácsi állatait a
járvány elpusztította, a már álló szobor elõtt megállt,
és kérdõre vonta: - Hát mondd meg, akkor mér’ adtam
itt neked helet?!

Hány családban õrizgetünk megkopott fényképeket,
elsárgult leveleket, mondván: a család múltjának
része, mementó, melyet ápolni szívbéli kötelességünk. Gyermekeink megismerik a nagypapa és a
dédmama történetét, legendák szállnak szájról szájra,
hisz: csak az hal meg, akit elfelejtenek…S mi
tartozunk valakikhez, valahova, gyökereink erõsen
kapaszkodnak a közös múltba.
De vajon közös vagyonunkat, közös múltunkat ki
védi meg – saját magunktól? Fontos-e, hogy õseink
által verejtékkel létrehozott örökségünk utódainknak
is utat mutathasson akkor, amikor lassan dönteni kell
egy nemzet sorsa felõl? Eleink, ha bajt éreztek, vagy
ritka örömben volt részük, hálából keresztet, vagy
szentjeik tiszteletére szobrot állíttattak. A mi
nemzedékünk már nem „hálás”. Amink van, se õrizzük, még fejet se igen hajtunk. Ki visz virágot a szobrok tövébe, s ki az, akinek az imája: köszönöm?
Csak a ma, a most számít? Aprópénzre váltani
mindazt, ami megõrizve erõt adhat, és tiszteletet
jelenthet saját magunk és elõdeink iránt?
Ezek a gondolatok kavarognak bennem, és keresem a
megoldást. Keresem, mert ha ma Szent Vendel, akkor
holnap akár a templom mellõl a páratlan szépségû
Szentháromság, aztán a kis égenföldi harangocska a
temetõbõl? A végét ki tudja? Hisz hétrõl hétre hallani,
hogy hol innen, hol onnan tûnik el egy s más.
Nekünk, magyaroknak alig maradt valamink.
Várainkat lerombolták, országunk kétharmadát
elvették, romokat javítgatunk, s mutogatjuk: ez a
történelem. De a történelmet mi magunk is írjuk
azzal, hogy õrizzük, számon tartjuk örökségünket, s
nem adjuk el múltunkat, mert az a miénk!

ÖNKORMÁNYZATI RÖVIDHÍREK
– Önkormányzatunk pályázott a Felszabadulás utca
felújítására,burkolatszélesítésére (5 méter)
Saját forrás: 7.922.386,Pályázott összeg: 7.000.000,– az ÁMK‑
ban lévõ mozigépet értékesíteni kívánjuk,várjuk
a vételi ajánlatokat
– az általános iskolai gyermeknapot 65.000,- forinttal,az
óvodai gyermeknapot 35.000,- forinttal támogattuk,

Halász Endréné

Véradás július 17-én 16-19 óra között
lesz a volt pártházban. Szeretettel
várunk minden új és régi véradónkat!
Horváth Lászlóné Vöröskeresztes titkár

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉRTESÍTI A
LAKOSSÁGOT,HOGY A SÁRMELLÉK,
DÓZSA GY.
U.
207. SZ.
ALATTI
LAKÁST ÁRVERÉS ÚTJÁN KÍVÁNJA ÉRTÉKESÍTENI.ÉRDEKLÕDNI
ÉS AJÁNLATOT TENNI A KÖRJEGYZÕSÉGEN LEHET.
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III. CSALÁDI SPORTNAP – MÁJUS 10.
Ismét eltelt egy év. Szinte hihetetlen, de már a 3.
alkalommal sportnapoztunk. Az elõkészületek
olajozottan mentek. Már tudtuk, hogy melyik
munkában kire számíthatunk. A programok
szervezésében figyelembe vettük az eddigi tapasztalatokat és a résztvevõk igényeit.
Az önkormányzat dolgozói és a sportolók felállították
a sátrat. A „gyerekekkel” kiszállítottuk a színpadot és
a szomszéd falukból (Zalaapáti, Szentgyörgyvár,
Zalavár) a sörpadokat. Sokat dolgoztak ezért a napért!
Délelõtt a kispályás mérkõzések zajlottak. 10 csapat
mérte össze tudását. Idén „a hóhért is akasztottuk” – a
játékvezetõk is beneveztek! A döntõbe – a tavalyihoz
hasonlóan – a NU PAGAGYI és a VÍZTORONY
csapata jutott. Idén a Víztornyosok bizonyultak
jobbnak. Nagy volt az öröm, talán még néhány
könnycsepp is megcsillant a szemekben… Az
eredmény hirdetésnél a Nu pagagyi minden tagja
kifejezte sportszerûségét – ez legyen mindannyiunk
számára példa! Köszönöm nekik.
Déltõl már lehetett ebédelni. A Star Menü
támogatásának köszönhetõen nagy volt a választék.
Pörkölt, babgulyás, székelykáposzta, pincepörkölt.
De készítettünk zsíros kenyeret hagymával is. A
büfénk egész reggeltõl üzemelt.
Délután gazdag programmal vártuk a barátainkat. Jó
volt nemcsak látni, hanem beszélgetni is a keszthelyi
és sármelléki „öregfiúkkal”. Meghívásunkat elfogadták az edzõteremben tornázó gyerekek, az óvodás
Táncoló Törpök és a néptáncosok. Köszönjük, hogy
közremûködtek a táncháznál is. Igaz a jelenlevõk
nagyon bátortalanok voltak… A nõi foci idén is

színfolt volt. Zalavár és Sármellék csapata játszott,
mindenki örömére. Zalavárból a focistákkal együtt
meglepetés mûsor is érkezett, aki ott volt, élvezhette.
Közben a Félnótások a sátor mellett hangoltak, a
produkciót pedig együtt énekelte velük a közönség. A
karaokin kis rábeszélésre a focisták már „tömegesen”
énekeltek a színpadon. A „részegen ki visz majd
haza” azóta szlogené vált közöttünk.
Eredményhirdetés után jött a meglepetés produkció.
Focistáink „bevállalósabb” tagjai sztriptíz táncot
lejtettek. Nehezen indult a vetkõzés, de a közönség
kitartóan bíztatta õket tapsával. Az, hogy minden
ruhadarab lekerült-e?… Aki ott volt, csak az tudja!
Végül egy jót báloztunk. Biztonságunkról a
Polgárõrök hõsiesen, önfeláldozóan – testi épségüket
sem féltve – gondoskodtak.
Ezen a napon is sok élménnyel és tapasztalattal
gazdagodtunk. Sportoltunk, beszélgettünk, ettünkittunk, énekeltünk, táncoltunk, újabb barátokat
szereztünk. Már tervezzük a következõ rendezvényt… ahova szintén várunk minden barátunkat!
Ahhoz, hogy ez a nap létrejöhessen, az alábbi
támogatókra volt szükség:
Önkormányzat, Polgárõrség, játékvezetõk: Kiss
László és Nagy Gyula, Star Menü Kft, Hangosító és
kommentár: Bódai Péter és Györey András, óvoda
tánccsoportját betanította Zöld Éva, néptáncosok,
konyhások: Kigyós Sándor és felesége, Horváth
Attila és felesége, Tóth Istvánné.
Köszönöm a segítséget!
Lebeda Géza
Elnök
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GÓLYÁK MÁJUSA
A sármelléki „Öreg Gólyák” csapata és barátai
májusa kellemesre és hangulatosra sikeredett.
Az öregfiúk csapata baráti látogatáson vett részt a
cseh fõvárosban és annak környékén.
Horovice Csehországban Prága és Pilzen között
helyezkedik el, 50-50 km-re.
Horovice mellett egy országúti panzióban szállt
meg a gárda, családtagok és barátok társaságában.
Autóbusszal érkeztünk, három éjszakát töltöttünk
Prága és Pilzen közelében – emlékezett vissza Király
Gyula a túra egyik szervezõje.
Hosszú buszos utazás után érkeztünk május elsején
Prágába, ahol „kapcsolatunk révén” Albert Flórián
kalandosan átvezetett bennünket a gyönyörû
fõvároson, majd 50 km-el arrébb elfoglaltuk
szálláshelyünket.
Majd vissza a fõvárosba és egy „erõltetett menet
következett” éjfélig, a városnézés során. Sokan azt
gyanították, hogy tudatos kalandozás volt a
tornyokon, lépcsõkön, várakon, hidakon keresztül a
másnap következõ mérkõzés elõtt.
Pénteken Pilzen látogatása következett. Sörgyár
múzeum, városnézés, ebéd a sörgyárban, délután
pedig barátságos mérkõzés, ahol „kifárasztott”
csapatunk 7:3 vereséget szenvedett.
A mérkõzés persze így is barátságos hangulatú volt.
Korábbi találkozókon már többször gyõztünk
vendéglátóink ellen, és augusztus végén ismét várjuk
õket.

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2008. június 22-tõl
Sármellék település a Hévízi Okmányiroda illetékességi területéhez tartozik.
A kérelemre – az ügyfelek részérõl – induló országos
hatáskörû ügyekbe továbbra is fogad ügyfeleket a
Keszthelyi Okmányiroda ezen településekrõl is,
kivéve az egyéni vállalkozó igazolvánnyal kapcsolatos
ügyekben.
Azon egyéni vállalkozók, akiknek székhelye a
Hévízihez átkerülõ településeken van, 2008. június 22tõl kizárólag a Hévízi Okmányirodába tudják ügyeiket
intézni.

Szombaton újra Pilzenbe tértünk vissza, ki a
sörgyártás technológiáját tekintette meg a sörgyár
látogatása során, ki pedig városnézésen vett részt.
Szerepelt a programban vásárlás is, majd a napot
remek hangulatú vacsorával zártuk. Vacsoránkat egy
ranch-en költhettük el, elõtte megtekintettük a lovas
club szép lovait és néhányan etethettük is õket.
Vasárnap reggeli búcsúzás után ismét hosszú
buszozás végén 18 órakor érkeztünk vissza
Sármellékre.
A cseh utazás után hetedikén a sármelléki családi
sportnapon vettek részt az „öregfiúk”, ahol a
kisdöntõben bronzéremhez jutottak.
Május 24-én ismét egy nemzetközi történet
következett. A „Gólyák” egy Grácz melletti 3300 fõs
község csapatát látták vendégül elsõ alkalommal.
Remek hangulatú rendezvény volt, hiszen a pálya
mellett társrendezvény zajlott.
A falu „félnótásai” hagyományokat õrizve,
korábban a „született feleségek” csapatának részére
májusfát állítottak. A májusfát baráti hangulatban a
két rendezvény tagjai közösen táncolták ki. Halászlé
és vaddisznópörkölt volt a menü. Majd jó hangulatú
beszélgetések, zene, tánc „fûszerezte” az estét.
A sógorok kiválóan érezték magukat, és községükbe egy szeptemberi meghívással kedveskedtek,
így ismét kialakulhat egy hosszú távú nemzetközi
kapcsolat.
H a j r á S á r m e l l é k!
„Király”

