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Május az óvodában…

„Anya Tőled ragyog fenn az ég…”

Eseményekben gazdagon, 
vidámsággal,  és   sok   új-
donsággal  telt el a 2015/16-
s  tanév szorgalmi időszaká-
nak  utolsó hónapja is.  (Az 
óvodákban már  június  1-től  
elkezdődik   a kötetlen  nyá-
ri élet időszaka.) Voltunk a 
Bóbita bábszínházban, ahol 
a „Hüvelyk Matyi „  c. szín-
vonalas  előadást néztük 
meg.  A gyerekek – még az 
egészen kicsik is – ijedtség 
nélkül, szájtátva figyelték a 
történetet, mely nem szok-

ványos módon került meg-
jelenítésre a báb-művészek 
által.   A szállításról Önkor-
mányzatunk gondoskodott,  
a    belépőt  pedig a Lovász-
hetényi Futballclub finan-
szírozta.  

 Még  ugyanazon  a héten  
volt   az  egész  napos  ún. 
„nagykirándulásunk”,  (me-
lyet   a jelmezbáli bevétel-
ből finanszíroztunk) ennek 
helyszíne   a frissen meg-
nyitott   Pogányi  „Zsályali-
get” Élménypark volt. Kü-

lön buszt fogadtunk, s a  
konyhás  nénik  által  elké-
szített  elemózsiával, itallal 
felpakolva , borongós idő-
ben, de reményteljesen vág-
tunk neki a színes  progra-
mokat ígérő napnak.  S nem 
is csalódtunk: az idő kelle-
mesre fordult, a játékok kü-
lönleges, és egyedi tárháza 
fogadott bennünket.     Az    
óvodás      korosztály min-
den igényét kielégítően fel-
szerelt, modern kiszolgáló 
egységekkel ellátott épüle-

tekben étkeztünk, tisztál-
kodtunk (ebédlő, mosdók, 
foglalkoztató).   A hatalmas    
területen    (23 ha) elrende-
zett  szabadtéri komplexu-
mokban    pl.  „Vízi-város, 
Gazdasági udvar, Csúszda-
park, Minifarm, drótkötél-
pálya stb. mindenki meg-
találta a neki tetsző játékot.  
Az animátorok által irányí-
tott foglalkozások a gyere-
kek érzékelését, megfigye-
lőképességét, ismereteit is 
bővítették,  s  mindezt   a  
természetes  környezetbe 
helyezve, a környezettuda-
tos szemléletet is formál-
va próbálták megvalósítani. 
Hála az” égieknek”, a sze-
rencsés utazásért,  és   az  
időjárásért is,  hisz talán ez 
volt az egyetlen nap a héten, 
amikor nem esett az eső! 

Anyák-napi  köszöntőn-
ket  május  3-án  tartottuk.  
Anyukák, Nagymamák jöt-
tek el   hozzánk  az oviba, 
hogy kis műsorral, kedves 
szóval, tánccal,  saját készíté-
sű ajándékkal, és az  Erdős-
mecskei Önkormányzat tá-
mogatásával átnyújtott  1-1 
szál rózsával köszönjük meg 
mindazt a sok jót, törődést, 
szeretetet, amit  TŐLÜK 
kapunk szüntelen, s  egész 
életünk során! Isten éltessen 
sokáig minden Édesanyát, és 
Nagymamát! 
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Natúr - Tanya: A Lovász-

hetényi Futballclub támoga-
tásával  ( szállítás és belépő)  
a székelyszabari  Natúr–ta-
nya vendégei lehettünk má-
jus 5-én.  A gyönyörű termé-
szeti  környezetben,  ragyogó 
napsütésben  a gyerekek na-
gyon élvezték az állatok 
közelségét, simogatását, a 
kisgida törött lábának gyó-
gyítását,( kenegetését,  sín-
be helyezését)  Jutta néni  
– a „ boszorkány” -  keze ál-
tal. Jártunk a nyuszi-ház-
ban, majd a grádicson fel-

másztunk, és ki is próbáltuk 
a széna-padláson található  
fekhelyeket. A fő attrakciót 
azonban mégis csak a  „Bo-
szi-pajta” rejtelmeinek lát-
ványa,  és a szemük láttára 
történő  boszorkánnyá öltö-
zés jelentette. Kiderült, hogy 
az erdei  „ csúfság” , igazá-
ból egy jó lelkű asszony, aki 
az erdőben gyógyító füveket  
gyűjt, és kotyvaszt a bográ-
csában, hogy ezzel  másokon 
segítsen.  Köszönjük az  él-
ményekben  gazdag  délelőt-
töt.

A tanévet e hónap 28-n 
zárjuk, melyen ünnepélyes  
keretek között  elbúcsúzunk  
óvodánk nagycsoportosai-
tól  is.  

Lőrinczné Takács 
Aranka 

óvodavezető
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Német nemzetiségi 
projektnap az iskolában

A szeptemberi sike-
res projektnap folytatása-
ként a Német-Magyar Ba-
ráti Egyesület Erdősmecske 
2016. május 20-án második 
alkalommal német nemzeti-
ségi projektnapot szervezett 
az Erdősmecskei Általános 
Iskola diákjai számára. Elő-
zetes egyeztetéseknek meg-
felelően a programot német 
gyermektáncok elsajátítása 
köré építettük.

A diákok kettő tánccso-
korban három-három tán-
cot ismerhettek meg, egy 
hagyományos táncösszeállí-
tást sváb gyermektáncokkal 
és egy modernebb összeál-
lítást a tanítók által kért és 
általam koreografált dalcso-
korra.

A foglalkozás nagyon jó 
kedvvel telt, sok nevetés és 
vidám kacagás közepette 
gyorsan ment a táncok ta-

nulása és minden gyermek 
nagyon ügyesen megtanulta 
a különböző tánclépéseket. 
A könnyebb tanulás érdeké-
ben a Tanítónők is lelkesen 
közreműködtek a táncórán, 
segítségüket, munkájukat 
ezúton is köszönöm! A vég-
eredményt szélesebb körben 
az Erdősmecskei Általános 
Iskola tanévzáró ünnepsé-
gén láthatja majd a közön-
ség, ahol a három hagyo-
mányos sváb táncot fogják 
bemutatni a gyerekek.

Nagyon örülünk, hogy 
már második alkalommal 
sikerült megvalósítanunk a 
Német nemzetiségi projekt-
napot az Iskolának, a sikert 
szem előtt tartva reméljük 
még lesz alkalmunk a foly-
tatásra és esetleg új közös 
programok megvalósítására.

Hengl Melitta
NMBE elnök

Megajándékozott Édesanyák
avagy Anyák Napja az Erdősmecskei Általános Iskolában

Alapos és örömteli előké-
születeket követően az Er-
dősmecskei Általános Isko-
la diákjai 2016. május 2.-án 
Anyák Napja alkalmából 
köszöntötték az Édesanyá-
ikat. Nagyszerű volt ismé-
telten látni, hogy a gyerme-
kek (a lelkes pedagógusok 
munkájának köszönhetően 
is) milyen teljesítményeket 
tudtak elérni.

A gyerekek különböző 
szép és ötletes, saját kezűleg 
készült, színes ajándék és el-
szavalt vers kíséretében kö-
szönték meg Édesanyáiknak 
a törődést, gondoskodást; 
az Édesanyák pedig a szép 
szavak és a kis meglepeté-
sek mellett még gyermeke-
ik különböző tehetségeinek 
is örülhettek.

A Tanítók

Ismét együtt gyűjtöttünk
2016. május 6-án megszerveztük az idei év tavaszi elekt-

ronikai-hulladék gyűjtési napját, mikor közös szervezésben 
megromlott elektronikai tárgyak gyűjtésére, és ez által a kör-
nyezet védelmezésére buzdítottuk a lakosságot. Ez alkalom-
mal is összegyűltek a meghibásodott tv-készülékek, hűtők, 
mosógépek, de kisebb tárgyak is eljutottak a gyűjtés helyszí-
nére. Az összegyűjtött tárgyak elszállításáról idén is a már 
évek óta partnerként közreműködő Selector Kft. gondosko-
dott, a projekt kedvezményezettje ez alkalommal az Erdős-
mecskei Óvoda volt. A támogatási összeg beérkezését kö-
vetően a 20 000 forint összeget az Óvoda oktató-nevelő 
munkájának segítésére fogjuk fordítani.

Hengl Melitta


