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Május 20-án pünkösdhétfőn hosszas előkészítés során sor
került a falu virágos címerének elkészítésére. Településünk
központi részén, a 76-os számú út kanyarulatánál kialakított
ládába több mint kétszáz virágpalántát ültettek el az ifjúsági
klub önkéntesei, valamint lefektették a címer lemezből készült
keretét.
Ezúton kívánunk köszönetet mondani mindazoknak, akik hozzájárultak az akció sikerességéhez, kiemelve a Zalai Falvakért

Egyesületet, aki a virágok vásárlásához nyújtott pénzügyi támogatást, Községünk önkormányzatát, a közmunkásokat, akik
a láda elkészítésében és földdel való feltöltésében segítettek,
a címer lemezkeretét és a figurákat elkészítő önkénteseket,
valamint az ültető csapatot.
Ha tehetik, nézzék meg új látványosságunkat! A klub tagjai a
jövőben újabb virágosítást és egyéb akciókat terveznek, hogy
ezzel hozzájáruljanak Sármellék szebbé tételéhez.
sz.cs
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Hírek a gólyafészek alól...
Az április végi tavaszi napsütésben boldogan látogattunk
óvodánk udvarára, ahol a szülői szervezet jóvoltából, állatsimogató várt bennünket. A Föld napja alkalmából
szervezett programmal az állatok szeretetére, védelmére
hívtuk fel a gyermekek figyelmét!

A hagyományokhoz híven, a Szülői Szervezet segítségével az idén is állítottunk
májusfát. A gyermekek boldogan lobogózták fel.

Május legszebb ünnepe, az édesanyák köszöntése!
Rohanó világunkban sikerült kicsit megállítani az idő múlását, hiszen néhány órára a felnőttek is gyermekekké válhattak. Mindhárom csoportban jól eső érzés volt látni a közös szorgoskodást, a köszöntés meghitt pillanatait.

A Tappancs és a Micimackó csoport vidám napot töltött el a veszprémi állatkertben. A kirándulás útiköltségét a farsangi bevételből fedeztük. Sok-sok új ismerettel gazdagodva, kissé fáradtan, de annál több élménnyel gazdagodva tértünk haza.
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2013. június 1-jén önkéntes akció
keretében kerítésfestésre és tereprendezésre kerül sor a felújított óvoda udvarán.
Kérjük civil szervezeteinket, amenynyiben szívesen segítenének, részt
vennének a munkálatokban, csatlakozzanak az önkéntesekhez szombat délelőtt 10 órától.
Előre is köszönjük!

Kos
Március 21.-Április 20.
(szerencsenap: június 7.)
Szerelem: Egy rosszul sikerült randi ne keserítsen el. Ha úgy
érzed, hogy ezek után is lehet valami, ne hagyd ki az újabb
találkozást, hisz a szerencse csillaga feletted áll. Vigyázz sokszor gyerekesen viselkedsz, figyelj oda mit teszel, mondasz.
Pénz: Egyedülállók keressék barátaik segítségét pénzügyi
problémák esetén, lehet kapnak egy jó befektetési tippet.
Munka: A munkádban sok öröm ér mostanában, ha továbbra
is kitartó vagy fizetés emelésért se kell sokáig várnod.
Bika
Április 21.-Május 20.
(szerencsenap: június 25.)
Szerelem: Sok bosszúság éri mostanában a szerelembe. Bár
nem az a párkapcsolat párti, jobban szeret flörtölni, de most
sokan keresztbe tesznek a szerelmi életébe. Ezért hajlamos
otthon ülni és búslakodni. Ne tegye! Ha kell, vegye fel a harcot!
Pénz: Anyagi helyzete nem áll fényesen. Vigyázzon, mert a
társasági élete szenvedi meg a pénztelenséget. Nem muszáj
pénzt költeni ahhoz, hogy találkozzon a barátaival.
Munka: A szerelmi élete elveszi a munkájáról a figyelmet.
Koncentráljon a munkájára. Nem ér egy szerelmi csalódás
annyit, hogy elveszítse a munkáját.
Ikrek
Május 21.-Június 20.
(szerencsenap: június 20.)
Szerelem: Sok újdonságot ígér a szerelmi élete. Az új dolgok
nem mindig tartanak sokáig, vigyázzon, nehogy hoppon maradjon. Nem érdemes a járt utat a járatlanért otthagyni.
Pénz: A pénzügyi dolgai terhesek lehetnek számára, gondoljon arra, hogy a pénz nem mindig boldogít.
Munka: Egy ostoba probléma miatt összeveszik munkatársával. Ön jön ki belőle szerencsésen
Rák
Június 21.-Július 20.
(szerencsenap: június 5.)
Szerelem: A szerelemben teljes kiegyensúlyozottság, akár
a nagy Ő is lehet az aktuális partner, vagy kiszemelt, illetve
udvarló. Vegye észre ki az őszinte és ki az aki csak érdekből
közeledik.
Pénz: Vigyázzon a pénzére, mert kifolyhat a kezei közül. Befizetetlen csekkjeire koncentráljon.
Munka: Munkatársa maga ellen fordul, maradjon erős és vegye fel a harcot.
Oroszlán
Július 21.-Augusztus 20.
(szerencsenap: június 2.)
Szerelem: Egy hír miatt oka van a féltékenységre, de ne háborogjon, próbálja meg nyugodtan kezelni a dolgot, és eléri
a megfelelő hatást.
Pénz: Pénz áll a házhoz. Arra viszont figyelnie kell, mire költi,
mert könnyen jött pénz könnyen vész el.
Munka: Munkájával elégedett lehet. Akinek nincs munkája
most mellé áll a szerencse, találni fog egy jó állást.
Folytatás a 4. oldalon
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Folytatás a 3. oldalról

Szűz
Augusztus 21.-Szeptember 20.
(szerencsenap: június 19.)
Szerelem: Hamis vágyai szerencsétlenséget hoznak. Figyelje
meg kiben bízhat. Sok bosszúság várható, ha nem ügyel, kinek
mit mond.
Pénz: Utazást nyerhet, ha benevez egy ilyen nyeremény lehetőségű játékba. De sajnos ez nem oldja meg az anyagi helyzetét.
Munka: Munkában béremelésre, illetve ha nincs munkája új
munkalehetőség kínálkozik.
Mérleg
Szeptember 21.-Október 20.
(szerencsenap: június 30.)
Szerelem: A nyár most nem sok szerelemmel kecsegtet. Koncentráljon inkább magára, tegye rendbe magába a szerelmi
életével kapcsolatos érzéseket, és kezdjen tiszta lappal. Ha
társa van, sok veszekedéssel kell számolni.
Pénz: Azok a piszkos anyagiak mostanában kifognak a pénztárcáján. A hitel sem minden esetben megoldás. Inkább forduljon pénzügyi tanácsadóhoz ha szükséges.
Munka: Sokat érzi magát egyedül munkahelyén. Nyugodjon
meg a munkába fektetett erő meghozza a várva várt eredményt, és utána kicsit felszabadulhat.
Skorpió
Október 21.-November 20.
(szerencsenap: június 25.)
Szerelem: Sok boldogsággal kecsegtet az elkövetkezendő
időszak. Hűséges a párjához és valószínűleg ez kölcsönös. Szerelmi élete virágzik.
Pénz: Csak úgy szórja a pénzt. Ne vegyen felesleges porfogókat.
Munka: Munkája gyenge lábakon áll, ha tud jobb helyet találni, adja fel ezt az állást, de csak ha a másik biztosabb állás.
Nyilas
November 21.-December 20
(szerencsenap: június 13.)

Gólyahír
Köszöntjük településünk
legifjabb lakóit!
Farkas Dorina
2013.05.16.

Sármellék Dózsa György u.203.

Tóth-Papp Bendegúz
2013.05.14.
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Szerelem: Párkapcsolatfüggő, szüksége van egy társra. Ha van,
akkor nagy a szerelem, ha nincs, megtalálhatja most az igazit.
Lehet, már ismeri is! Jól nézzen körül!
Pénz: Pénzügyi helyzete kezd stabilabb lenni, de ne bízza el
magát.
Munka: Szeret emberekkel foglalkozni, ha nincs munkája koncentráljon erre a tulajdonságára. Ha van munkája, nyugodt
környezetben telhetnek napjai.
Bak
December 21.-Január 20.
(szerencsenap: június 18.)
Szerelem: Szerelmi élete kiegyensúlyozott. Sok apró örömök
teszik színesebbé mindennapjait. Kellenek is a sok munka
mellett.
Pénz: A pénz mostanában sok problémát okoz. Tartson ki
nyárra minden rendben lesz.
Munka: Sok munkája akad az utóbbi időbe, amit nagyon lelkiismeretesen meg is csinál. Plusz juttatást sajnos ne várjon
érte, csak szóbeli elismerést..
Vízöntő
Január 21.-Február 20.
(szerencsenap: június 30.)
Szerelem: Szerelem szót már régóta ismeri, ha megtalálta
párját, ne engedje el semmi pénzért, küzdjön ha kell a közös
jövőért. Egy-két apró ajándék mindig jólesik a másik félnek.
Pénz: Pénzben nincs hiány, mindig van arra amire kell. Sajnos
félrerakni csak később fog tudni.
Munka:Sok bosszúsággal jár a munka, de amíg nincs más ki
kell bírni, mert belebetegedhet az ember lelkileg a munkahelyi stresszbe.
Halak
Február 21.-Március 20.
(szerencsenap: június 22.)
Szerelem: Nem alkalmas az idő gyermeknemzésre. Vizsgáltassa ki magát, előzze meg a problémákat, mielőtt belekezd
bármilyen kapcsolatba.
Pénz: Szerencsés a pénzügyekben. Sok mindenre lesz pénz, ha
jól kalkulál.
Munka: Főnöke megnehezítheti a napjait. De leleményessége
eddig is, és most is ki fogja húzni a kellemetlen szituációkból.
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