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„Az embernek lehet több felesége, több gyereke, több barátja is: de anyja csak egyetlenegy lehet,
azt az egyet hát gyöngéden kell szeretnie, ameddig csak lehet.” Arthur Conan Doyle

Édesanyámnak Anyák napjára
Ismét rendhagyó Anyák napja az oviban
Az anyukák, nagymamák idén is rendhagyó módon ünnepelték az Anyák
napját a sármelléki óvodában. A gyerekek köszöntőjét ugyanis nyílt nappal
kötötték össze, így az anyukák az egész

délelőttöt együtt tölthették gyermekeikkel. Öröm ez a kicsiknek, hiszen anya,
nagymama ott van velük az oviban, a
szülőnek is különleges élmény óvodai
környezetben megfigyelni csemetéjét.
Ez a pár óra lehetőséget ad, hogy
a felnőttek bepillantást nyerjenek
az óvoda mindennapjaiba, az óvó
nénik munkájába.
A kicsik és nagyok közös kreatív
foglalkozását a gyerekek bemutató
játéka követte, a felnőttek vidám
nevetésével kísérve. A délelőtt az
anyák-napi műsorral és meghatott könnyekkel zárult, amit a gyerekek szeretettel átitatott szavai és
saját készítésű ajándékai csaltak

a boldog anyukák szemébe. A szülők,
nagyszülők nevében köszönjük az óvoda dolgozóinak a lehetőséget és a szép
műsort. Asperján Annamária SZM-elnök

Iskola és Tanoda közösen ünnepelt
Ebben az évben a Sármelléki Általános Iskola és a Sármelléki Tanoda közösen ünnepelte az Anyák napját. A szívet melengető
műsor után először virággal köszöntötték az édesanyákat, nagymamákat, majd egy kis megvendégeléssel fejezték ki hálájukat
a gyerekek.
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Civilek napja 2018.

„A játék, az gyönyörű…”

Előhang:
A felhívásban azt kérdeztük, hogy
„a játszótársam, mondd, akarsz-e lenni”? Izgultunk, hogy vajon mennyien
mondják erre, hogy „igen”. Próbáltunk
mindent megtenni az ügy érdekében:
háromféle plakát, felhívások, facebook
üzenetek, telefonok, személyes ráhatás. Hívtunk hangulatkeltésként humorista vendéget, akit bárki belépődíj nélkül megtekinthetett, meghallgathatott.
Ráadásul nem egy új kezdeményezésről
volt szó, idén már harmadjára hívtuk játékba a falu népét.

a tavalyi civil napon, csak azt
tudom, hogy idén nagyon sokat
derültünk magunkon és egymáson, rengeteg mókás pillanat
tarkította a kora estét, s jóféle
kreatív energiák szabadultak fel
a csapatokban.
Én nem tudom, milyen volt a
versenyszellem a korábbi években, csak azt tudom, hogy bár
nem életre-halálra ment a játék, de sokan küzdöttek oroszlánként, óriási hévvel, s kimondottan presztízskérdést csináltak abból,

Főtéma:
Én nem tudom, milyen volt a tavalyi
rendezvény, csak azt tudom, hogy Lorán
Barna/Trabarna idén mindent megtett a
bemelegítés érdekében. A szerződésben
szereplő 40 perc helyett bő egy órán
keresztül szórta a humorbonbonokat,
megszólítva nőt-férfit-gyereket, könynyesre nevettetve a mintegy 50 fős
közönséget, hogy aztán virtuális Trabantján úgy döcögjön ki tőlünk, mintha
már régi ismerőst integetnénk el.
Én nem tudom, milyen volt a hangulat

hogy egy-egy fordulóban úgy
tegyék oda magukat, hogy a többiek csak pislogjanak.
Én nem tudom, milyen volt a
korosztályi összetétel az előző
időkben, de nagyon jó volt látni
idén a 7-8. osztályosokból verbuválódott alkalmi csapatot, akik
annyira felnőttek a feladathoz,
hogy nekik sikerült fellépni a
képzeletbeli dobogónk 3. fokára.
Kreatívak, viccesek és ügyesek
voltak, tetejébe a helyismereti feladat-
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ban az idősebbeket is megszégyenítő
tudásról tettek tanúbizonyságot! Mi ez,
ha nem lokálpatriotizmus!
Én nem tudom, hogyan érezték magukat
a vetélkedő csapattagok, de láthatóan
jól szórakoztak, s ha kezdetben még csak
becsületből tették is tiszteletüket, a végére talán nem bánták, hogy erre szánták a hétvége egy részét.
Utóhang:
Itt ugyan tényleg a részvétel volt a fontos, nem a győzelem, azért születtek
eredmények a hat forduló végére, melyben hét csapat mérette meg magát: I.
helyen az Ovi, II-on az Otelló Borbarátok,

III-ként a fiatalok Búgócsiga nevű csapata végzett. De ugyanúgy gratulálunk a
SÖTYE, a BRACCS, a Suli-SZM és a Polgár
Jenők résztvevő tagjainak is!
Zsíros kenyér, pogácsa, bor bőven, a pástétomos nass mind elfogyott. Volt „nád
a házunk tetején”. Jókedvet, emléklapot
is vihetett haza magával mindenki. Ha a
jövőre nézve lennének jobbító ötleteitek, szívesen fogadjuk.
Mit is lehetne mondani zárszóként
mást, mint amit az emléklapon is jeleztünk: Köszönjük, hogy jelenlétetekkel
hozzájárultatok a helyi közösségépítéshez!

Egy csupa mosoly nap margójára
(Gyereknap 2018. május 25.)
Bár megrendeltük a jó időt, de
ahogy közelített a kezdés időpontja, úgy tűnt egyre valószínűbbnek,
hogy légvárakat kergetünk azzal
az elképzelésünkkel, hogy idén
szabadtéri gyereknap lesz nálunk.
Még nem volt dél, amikor jött a
hír, hogy Keszthelyen leszakadt az
ég, és térdig járnak sok helyen a
vízben.
Gyerekeink az utolsó tanítási
óraközi szünetet már a zsibongóban kellett töltsék. Néhány
vékonyka, tiszta lánykahang biztatva énekelte perceken át a
„süss fel napot”…
S láttunk csodát: húsz perc
múlva – előbb még csak lila-kék
gomolyfelhők közül, majd teljes
fényességében – ragyogott a nap.
Felfújódtak a légvárak, startra
készen álltak a kisautók, felzúgott a digitális autópálya…
Ha valakinek mindez nem lett volna elég, a pedagógusok
rengeteg állomást működtettek, ahol némi akadály leküzdése
után csokit, cukrot, nyalókát lehetett zsákmányolni. Mindenkinek jutott jégkrém, üdítő is. Két órakor megérkeztek a Kanizsai
Gólyalábasok is, akik előbb óriás gólyalábaikkal és ügyességükkel ámulatba ejtették a nézősereget, majd némi bátorítás, noszogatás után közülük a vállalkozó kedvűeket megtanították
gólyalábon sétálni.
Délután fél 4-kor pedig Varga Vivien tinisztár koncertjének
örülhettünk. Személyében nem csupán egy kiváló énekest ismerhettünk meg közelről, de egy végtelenül kedves, egyszerű,
közvetlen, a közönségével nagyon jól kommunikáló szemé-

lyiséget. Bár célközönsége, a helyi kamaszok a
koncertet inkább az árnyékba, vagy a háta mögé
bújva élvezték, annál aktívabbak voltak óvodásaink, akikből Vivien pillanatok alatt alkalmi
tánckart alakított, s lelkesen végigkísérték az
egész produkciót.
Erre az időpontra már felnőttek is szép számban
verődtek össze, hogy hazavigyék csemetéiket,
mely ezúttal – köszönhetően a marasztaló programoknak – nem ment olyan gyorsan. Cserébe
viszont ők is jól szórakozhattak, s többen készíthettek családi selfie-t neves vendégünkkel.
A nyári idő végig kitartott, ahogy az ünnepelt
gyerekek nagy része is. Valószínű még most
is nyomnák a versenyt az autópályán, vagy
„söprögetnének” az arénában, ha össze nem pakolják az utazó cirkuszt.
Ha valakiben hiányérzet maradt, akkor a hiba az
ő készülékében van, de reméljük, nem volt ilyen.
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Hirdessen a Kereplőben!
Hirdesse nálunk szolgáltatását, eladó termékét!

Hirdetési díjaink:
Teljes oldalas hirdetés 24.000Ft
Fél oldalas hirdetés 12.000Ft
Negyed oldalas hirdetés 6.000Ft
Apróhirdetés 3.000Ft
Hirdetés feladása az ÁMK-ban, a SHIP irodában.

Gólyahír
Köszöntjük településünk
legifjabb lakóját!

Feugang-Tchokoutio Linett Beatrix
2018. 04. 10.

Sármellék, Barátság lakótelep 21.

Ez történt nálunk
Intézményünk, az ÁMK 2 nagy rendezvénynek adott otthont
az elmúlt időszakban. Hat alkalommal vendégeskedtek nálunk
azok a nyugdíjasok, akik a Hontravel Kft. szervezésében mérték össze tehetségüket egy művészeti „Ki mit tud?” keretében. Az országos verseny regionális válogatójára hazánk szinte minden pontjáról
érkeztek szólisták és
csoportok, hogy ének
– tánc – versmondás
vagy éppen színjátszás
terén mutassák meg,
milyen tüzek lobognak
a szép-, illetve ahogy
felénk nevezik, aranykorúak lelkében. Egy-egy alkalommal háromszáznál is többen fordultak
meg a kora délutántól késő éjszakába
nyúló műsorfolyam során nálunk, nem
kis pezsgést okozva a település életében.
A sármelléki ÁMK szereplõválogatást hirdet
Bár folyamatosan ajánlottuk önöknek,
– még ízelítőt is adtunk – sajnos csak kecímû
a
vesek érkeztek lakosaink közül megnézni
vásári komédia bemutatásához
az egyébként sok esetben kiemelkedő miaz alábbi szerepekre:
nőségű produkciókat.
Május 11-én, kora délután ismét az idősebb korosztályé lett volna a főszerep. A
Lukács úr – szerelemre éhes vén kereskedõ
Megyei Rendőrkapitányság egy bűnmegIzabella asszony – Lukács úr fiatal felesége
előzési program keretében várta az első
Pipándi
úr – szintén szerelemre áhítozó öreg kereskedõ
sorban nyugdíjas korú érdeklődőket. Míg
a település közbiztonsági helyzetéről
Olimpia asszony – Pipándi úr szemrevaló felesége
értekezett a falu, a közintézmények és
Rodomont kapitány – szájhõs katona
a rendőrség vezetése valamint a polgárTabarin – ennek (de jó pénzért bárki) szolgája
őrség, addig kint vagyonvédelmi bemuKikiáltó
tató, kerékpár regisztrációs lehetőség,
„Kulcsos lurkó” prevenciós program
A „casting” idõpontja:
és a Vöröskereszt jóvoltából egészség2018. június 13. (szerda) 17.00 óra
védelmi szűrés és tájékoztató várta a látogató közönséget. Lett volna egy remek,
idősebbeknek szóló, humorral fűszerezett,
ingyenes színházi előadás is, ám ezt sajnálatos módon le kellett mondani az
érdeklődés hiánya miatt. Ismét szegényebbek lettünk egy élménnyel (és egy illúzióval).

Veszedelmes levelek
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