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Sokszínű tavasz volt
Eseménydús hetekkel zárjuk a tavaszt, a helyi programokat
illetően. Az ébredés évszakának színes programkínálata március első napján egy hagyományteremtő böllérfesztivállal
indult, majd a térség nőklubjai tisztelték meg művelődési

központunkat azzal, hogy nálunk rendezték meg a Járási
Aranykorúak Napját. Március 15. tiszteletére óvodásaink és
iskolánk színjátszó, valamint néptánc csoportja emlékezetes
műsorral állt a közönség elé, majd az ünnepi műsorszám
után átadták településünk díszpolgári címét Ferge József,
és a „Köszönet Sármelléktől” emlékplaketteket Kámán
Lászlóné és Kardicsné Vörös Lívia részére. Áprilisban
Sármellékre látogatott az Éless-Színtársulat Éless Béla igazgató vezetésével, akik
az Öbölből vödörbe
című darabot adták
elő Nyertes Zsuzsával
és Heller Tamással a
főszerepben. A húsvét
előtti várakozás időszakát tette mókásabbá a húsvéti tojásvadászat akció, amely alatt
különleges tojások után
kutathattak településünkön. A tojásokért járó
ajándékokat a másodszor megrendezett locsolóbálon vehették át a

nyertesek, amelyet húsvét vasárnap tartottunk. Májusban
újra vendégeink lesznek az Egy&Más Vándorszíntársulat tagjai Lendváról, akik a Száll a kakukk fészkére című darabjukat
adják elő. A május 17-i előadásra a belépés díjtalan. Az Orbán
naphoz és borkultúrához köthető rendezvényeink a hagyományokhoz híven idén is folytatódnak. Első alkalommal lesz
falunknak pünkösdi királya, akinek egy évig tartó pünkösdi
királysága alatt különböző kiváltságai lesznek.
Civiljeink is aktív részt vállaltak településünk közéletéből tavasszal. Aktívan működtek közre rendezvényeinken, versenyeken vettek/vesznek részt, saját eseményeket szerveznek,
vagy éppen őrködnek településünk biztonsága fölött.
A következő évszak is hasonló folytatást ígér, hiszen nagyszabású búcsúi rendezvényünk fő eseménye az immár 3. Lovagi
Torna lesz, ahol nussdorfi testvértelepülésünk csapata is
részt vesz majd. Osztrák barátaink egyébként egész hétvégén
településünk vendégszeretetét élvezik majd. A már hagyománynak számító „Le a cipővel” gyerektábor sem maradhat
ki a nyári eseménynaptárból, ám a szokásoktól eltérően a
harmadik nyári kaland már a frissen átadott Ifjúsági Szálláson
lesz lebonyolítva.
Az előbbiekben csupán egy tömör és nem teljes összefoglalót
olvashattak az elmúlt időszak eseményeiből, és rövid ízelítőt
abból, ami a közeljövőben Sármellékre vár. Azonban a ren-

dezvények legfontosabb elemei, akik nélkül még mindig nem
működne semmi, Önök, Sármellékiek. Kövessék figyelemmel rendezvénynaptárunkat, plakátjainkat, hirdetéseinket,
járjanak nyitott szemmel és füllel az utcán, csatlakozzanak
civiljeinkhez, érdeklődjenek, kérdezzenek bátran, kapcsolódjanak be a „munkába”, tegyük együtt mozgalmassá a sármelléki mindennapokat! 			
szacsa
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Tudós diákok
Április 16-án öt diák is képviselte általános iskolánkat Zalabérben a Kutató Gyerekek Tudományos Konferenciájának

kapcsolatban. A bemutató a 2. helyet érdemelte ki a megmérettetésen, amely helyezés azt jelentette, hogy Gosztonyi
Zoltán és Jäger Dávid a KGYTK országos döntőjében képviselhette iskolánkat. A május 12-i budapesti megmérettetésen a
két fiú újra előadta dolgozatát, amely Ember és Társadalom
műveltségterületen, Kutatásmódszertan témakörben 3. helyezést ért el. A csapatok felkészítője Feiler Zsuzsa volt.
Ezúton gratulálunk minden résztvevőnek!

Továbbra is aktív nőklubunk

regionális döntőjében. A lányok csapata az Európai Uniós
pályázatokról tartott érdekes előadást, amelyet a zsűri 3.
hellyel jutalmazott. A csapat tagjai: Ágoston Patrícia, Belovári Júlia és Koltai Viktória voltak. A fiúk az ideális tanár bemutatására tettek kísérletet, és végeztek kutatást a témával

Eredményes ovisok

Óvodánk áprilisban részt vett egy rajzpályázaton, amelyet az
Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola hirdetett óvodások és kisiskolások számára. A pályázat témája
húsvéthoz kapcsolódott, a művészeti iskola diákjai által írt
locsolóversek szolgáltak alapul a pályaművekhez.
Óvodánkat 4 kislány - Pálfi Panna, Pálfi Petra, Varga Panna,
Jánosa Flóra - képviselte alkotásaival, amelyeket a gyerekek
által jól ismert rajztechnikákkal készítettek el.

Eseménydús volt a sármelléki nőklub (népszerű nevén: SÖTYE) tavasza is, hiszen a hölgyek amellett, hogy szinte az
összes helyi rendezvényen képviseltették magukat, házigazdái voltak a március 2-i Járási Aranykorúak Napjának, és
április 12-én vers-, és prózamondó versenyen is szerepeltek
Cserszegtomajon. A szép számú küldöttségből Kelemen Erzsébet különdíjban, míg Ferge Józsefné, a klub vezetője
2. helyezésben részesült. Marika néni elmondta, hogy az
anyák napját követő szerdán egy meglepetés várta őket a
heti klubtalálkozón, hiszen a BRACCS tagjai egy-egy személyes ajándékkal lepték meg őket. Nagyon jó érzéssel töltött
el mindenkit ez a pozitív gesztus, valóban örömteli volt, hogy
a fiatalabb nőklub tagjai gondoltak rájuk. Júniusban ismét
Cserszegtomajon képviselteti magát a társaság, hiszen Juniális keretében nőklubok találkozóját tartják a településen.

Kedves Érdeklődők!
Sajnálattal értesítjük Önöket, hogy a 2014. május 17.
19 órára meghirdetett Száll a kakukk fészkére című
előadás az egyik főszereplő sérülése miatt ELMARAD!
Az előadást egy későbbi – előreláthatólag őszi – időpontban pótoljuk.
A kellemetlenségért szíves elnézésüket kérjük!

A gyerekek már óvodába lépésükkor megismerkednek sokféle, változatos rajztechnikával, amely segíti alkotói tevékenységük és fantáziájuk kibontakozását.
A pályázat által felkínált verseket is örömmel hallgatták, majd
kicsit beszélgettünk róluk, közben készültek az alkotások. A
szívünknek amúgy is tetsző, csodálatos munkák készültek,
de miután megtudtuk, hogy az egyik rajz nyertes lett, még
boldogabbak lettünk. Pálfi Panna öröme is határtalan volt a
díjátadó ünnepségen, ahol büszkén vette át oklevelét és a
nyeremény ajándékait. Ezúton is gratulálunk!
Zöld Éva óvodapedagógus
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Májusfák árnyékában
A fiatalság tavaszi örömünnepe május elseje, a májusfa állításának ideje. A májusfa, a zöld ág a természet megújhodásának a szimbóluma, és legtöbb esetben az udvarlási
szándék bizonyítéka, szerelmi ajándék is. A XV. századtól
kezdődően szólnak forrásaink májusfa állításáról, az ide-

lyütt csak a bíró és a pap háza, esetleg a templom előtt állítottak fel egyetlen magas májusfát, a lányos házak udvarán
kisebb fa díszelgett. A májusfákat szalagokkal, zsebkendőkkel,
virágokkal, teli üveg borral, hímes tojással stb. díszítették
föl, mielőtt a földbe beásták, vagy a kapufélfára, kútágasra

gen eredetű szokás azonban bizonyosan régebbi. A májusipünkösdi ünnepkör történelmi kapcsolatai következtében
egyaránt tükrözi a természet ciklikus változásaihoz fűződő
mágikus-praktikus elképzeléseket és a naptári év egyházi,
vallási mozzanatait. A kereszténység előtti tavasz-szimbólum
középkori vallásos magyarázatai pl. Fülöp apostol szerencsés
megmenekülését, majd a keresztfán szenvedett vértanúságát,
mások Jakab apostol vértanúságát említik a májusfa-állítás
szokásának magyarázataként. A székelyeknél ezért nevezik a
Fülöp-Jakab napra virradatkor állított májusfát Jakab-fának
vagy hajnalfának. Hajnalfa néven húsvét hajnalán is állítottak
májusfát a Székelyföldön. A 18. században – magyar forrás
szerint – szokás volt még a templomokban is májusfát állítani,
s ez a tanítók és diákok dolga volt. A májusfa állításának napja a magyar nyelvterület legnagyobb részén május elseje, de
történeti és friss adatok szerint a nyelvterület északi és nyugati részén pünkösd napján is állítottak májusfát. A két ünnep kapcsolatai annyira erősek, hogy nehéz volna eldönteni,
tulajdonképpen melyik naphoz is kötődött tartósan, hagyományosan a májusfa-állítás ünnepi szokása. A nyelvterület
északi és nyugati részén gyakori volt a május elsején állított fát pünkösdkor bontani. A bontás ceremóniáinak (fára
mászás, májusfa-kitáncolás) kapcsolata lehetett a pünkösdi
király választásával is.

felszögezték volna. A májusfa állítása után szerenádot adtak,
amit a lánynak fogadni illett egy szál gyufa meggyújtásával,
ezt követően a lány kiment és borral kínálta a legényeket. A
májusfa állításának szokását városon is ismerték, ismerik ma
is, ám a hagyomány őrzése napjainkban inkább a falvakban
jellemző.

Májusfa állítása

A májusfa sudár, a törzsén gallyaitól megtisztított, hegyén
lombos fa (nyárfa, vadkörte, orgona, vadpiszke) vagy szép
növésű ág. A legények éjszaka vágták ki az erdőn, és hajnalra
állították fel a helyi szokásnak megfelelően minden lányos
ház elé együttesen, vagy mindenki a maga szeretője háza elé.
A májusfát vagy májusi gallyat világosig őrizni kellett. Sok he-

A májusfa kitáncolása
A májusfák kidöntése
nagyobb ünnepélyességgel, táncmulatságga l j á r t e g y ü tt . A
májusfa ledöntésének
szertartásos mozzanata volt a fa körültáncolása, a májusfára
mászás. A lehúzott
kérgű, magas fa megmászása nehéz feladat
volt, akinek sikerült,
azé lett a tetejére erősített ital. A fa megmászásának dicsőségét
„ m e g e r ő s í t h e t t e ”,
hogy a legények gyakran megtréfálták egymást azzal, hogy az
üvegbe paprikás vizet tettek.
Szerencsére Sármelléken is élénken él még a májusfa állítás
hagyománya, hiszen a falu területén több díszes fa bukkant
elő a semmiből április utolsó és május első napjaiban. A cikkhez csatolt képeken ezekből látható összeállítás.
összeállította: Nagy Evelin, fotó: sz.cs.
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Pünkösdi Királyság!
Június első hetében (június 2-8.) próbára tesszük Sármellék
lakosságának leleményességét és rátermettségét. Az egész
falu hirdetőtábláin különböző feladványok, rejtvények várják
a kihívást keresőket, amelyeknek megoldásai egy-egy pünkösdi csillaghoz vezetik el a megfejtőket. A csillaggyűjtő hét
alatt az, aki a legtöbb jelképet gyűjti össze június 9. pünkösd
hétfőig, kiérdemli a pünkösdi királynő, illetve pünkösdi király

Fontos információk:
– A feladványokat minden esetben zöld papíron rakjuk ki a
hirdetőkre ÁMK pecséttel ellátva!
– A Csillagok egyedi, lepecsételt jelképek rajtuk az alábbi
felirattal: „Pünkösdi Királyság”
– Sármellék Község facebook oldalán és honlapján plusz
kiegészítő információkat talál a feladványok megfejtéséhez.

címet. A csillagok összeszámlálása valamint a „koronázás” június 10. kedd 17 órakor az ÁMK S(H)IP irodájában történik.
Ettől a naptól kezdve a pünkösdi király vagy királynő egy éven
keresztül élvezheti pünkösdi királyságának kiváltságát, vagyis:
minden sármelléki rendezvényre – legyen az bál, előadás,
falunap – ingyenesen léphet be a korona tulajdonosa. Nyár
első hetében tehát járjanak nyitott szemmel, oldják meg a
rejtvényeket, legyen Sármelléken egy évig királyság!

Hirdessen
a Kereplőben!
Eladna, népszerűsítene, reklámozna?
Használja erre a célra a helyi médiát!
A kéthavonta megjelenő Kereplő a település
összes háztartásába eljut, így mindenki első
kézből értesülhet az Ön hirdetéséről.
Hirdetésfeladás és díjak az alábbi számon:

+36 30 5613-788
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Felelős kiadó:
Sármellék Község Önkormányzata
www.sarmellek.hu
Szerkesztőség:
ÁMK Sármellék, Felszabadulás u. 1-2.
Szerkesztő: Szabó Csaba; újságíró szakkör tagjai
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

