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Óvodánk táguló  világa…
A „Kincses Kultúróvoda  

2017” pályázat nyerteseként 
benyújthattuk  az idei  tanév-
re ennek projekt – tervezetét,  
melynek  programjai  hét-
ről-hétre színesítik óvodai 
mindennapjainkat. Fenn-
tartónktól  (Önkormány-
zataink) minden segítséget 
megkapunk  a „kultúrházi” 
események szervezéséhez, és 
a falun    kívüli  helyszínek-
re  szállításhoz is. Köszönjük 
szépen! 

A „Népmese napja” alkal-
mából a Pécsi MÁRKUS- 
Színház előadásában „Laci 
királyfi” c. színdarabot néz-
tük meg, aki hősies küzde-
lemben legyőzte a sárkányt, 
s így mentette meg a  testvé-
reit.  A humoros, színvonalas 
darabot együtt néztük meg 
egykori óvodásainkkal, és 
a meghívott vendégeinkkel 
(zengővárkonyi, és  nagypal-
li óvodások) A  jó időt ki-
használva együtt játszottunk 
az óvodánk udvarán.

Október  3-án, a  Bozsik-
tornán focistáink Pécsvára-
don rúgták a gólokat. Asis-
si Szent Ferenc emlékére,  
az  Állatok Világnapja al-
kalmából egy szuper busz-
szal utaztunk a Pécsi Állat-
kertbe, ahol  Dorka nénit,   
ZOO-vezetőt kértük fel kí-

sérőként, s így  etethettünk 
selyemmajmot, papagájt, 
lámát,kecskét, stb.  majd 
megnéztük a nagy kedvenc – 
Bonifác –  fóka -  látványos 
„úszó-torna” bemutatóját is.  

Úgy megszerettük Hosz-
szúhetényt, s a Tájház prog-
ramjait, hogy októberben 
ismét egy napot – mely a 
„kukoricáról” szólt, ott töl-
töttünk.  A múzeum-peda-
gógiai foglalkozás keretében, 
játékos formában megismer-
kedtünk a kukorica termesz-
tésével, részeivel, a sokféle 

felhasználási lehetőségével. 
Építettünk csutkából- várat, 
házat, ágyút, ugráló-labirin-
tust, mértünk, morzsoltunk, 
válogattunk, barkácsoltunk 
csuhéból, szárból, dagasz-
tottunk  a kukoricalisztből 
„prószát”,  nyújtottunk le-
pényt, s igazi  kemencében 
sütöttük ki.

Az Óvónők előadásában 
„Kukoricalegény párkere-
sési története” elevenedett 
meg előttünk, melynek si-
keressége révén a lakodalmi 
menetben együtt nótázott a 

násznép, melyet valódi  har-
monika-citera hangszerrel 
kísértek a zenészek.  

A héten az országos hírű 
Kodály Központba  is elju-
tottunk, ahol részt vehet-
tünk egy komolyzenei kon-
certen. Felnőtt zenekari 
tagok ismertettek meg ben-
nünket a rézfúvós hangsze-
rekkel… trombitákkal, kürt-
tel, zongorával, egy mesébe 
ágyazott „Reggeli trombita 
show” címmel. Aztán a   kü-
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Kis anyakönyv
Születés
2017. október 10-én született Szebényi Gergely és Varga 
Ágota kisfia Márk. Gratulálunk az új családtaghoz!

Halálozás
2017. október 12-én elhunyt Wolf Józsefné született 

Studer Anna. Részvétünk a hozzátartozóknak!

Beharangozó
2017. november 13-án 17 órakor „Közmeghallgatás” a 

Kultúrházban.
2017. november 26-án  11 órakor Adventi gyertya-

gyújtás a Könyvtár udvarán.

Ebben az évben szociális segélykeretünkből minden 55 év feletti 
életvitelszerűen Erdősmecskén élő lakos összességében 10 000,-
ft értékű tartós élelmiszercsomagot kapott, melyet a falubusszal 
kiszállított az önkormányzat. Köszönet azoknak, akik a vasárnap-
jukat beáldozták és segítettek a csomagok összeállításában és 
bepakolásában, kipakolásában

lönféle hangulatú zenekari 
feldolgozás,  mozgás imp-
rovizációkkal kombinálva 
egyedi, , felejthetetlen  él-
ményt nyújtott mindany-
nyiunk számára. Különle-
gessége abban rejlett, hogy 
„gyermeknyelven” számuk-
ra érthetően, és élvezhető-
en avattak be  bennünket a 
komolyzene rejtelmeibe, a az 
élő zene gyönyörű hangzása 
mindenkit magával ragadott.

Táncfoglalkozások sora 
októberben is folytatódott: 
Zoli bácsi türelemmel, vál-
tozatos eszközökkel fejleszti 

gyermekeink mozgás, és rit-
mus érzékét. A tanulás, a fi-
gyelem, az ütem-és feladat-
tartás, a közösségi szellem, a 
viselkedéskultúra, az érzel-
mi intelligencia mind a fog-
lalkozások részei, s mind-
ezt  a  néptánc eszközeivel, a 
népzene rigmusaira tesszük. 
Fantasztikusan jó!

Figyelem!  November 
10-n délelőtt Karácsonyi 
fotózás lesz az óvoda tető-
terében. Ha valaki szeretne 
fényképeztetni, 9 órától van 
rá lehetősége.

Óvónők
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Idősek napja
Október 21-én tartottuk 

az „Idősek napi” ünnepséget 
a Kultúrházban.

125-re nőtt az 55 év felet-
tiek száma, úgyhogy majd-
nem teltházas volt a rendez-
vény.

2 fő lépett az 55. életévé-
be, 23fő volt kerek évfordu-
lós, 7 család házassági évfor-
dulós, Apaceller Náni néni 
95. évét betöltötte. 

Mindannyiuknak még 
egyszer gratulálunk!!

A műsort a Pécsi vígság-
tevők nyitották meg, elő-
adásukkal megalapozva a jó 
hangulatot.

Színvonalas, vidám öröm-
zenélést hallhattunk tőlük.

Folytatásban az Erdős-
mecskei Német Tánccsoport 
fellépését láthattuk, szintén 
jó hangulatban.

Meglepetésként a torna-
csoport tagjai adtak elő egy 
produkciót, melyen jót vi-
dult a nézősereg.

Ezt követte az új belépők 
és kerek évfordulós születés-
napi illetve házassági évfor-
dulós ünnepeltek köszöntése 
emléklappal és virággal. Ez-
után a vacsora is megérkezett, 
melyet az Óvoda konyháján 
készíttetünk. Az adagolásban 
a szakácsnőnk és az élelme-
zésvezetőnk is segédkezett a 
képviselőinknek.

A vacsorát jó étvággyal 
fogyasztottuk, finom borral 
meglocsoltuk, és kezdődött 
a mulatság, melyhez a zenét 
Ritzl Benjamin és kollégája 
szolgáltatták.

Ismét egy jól sikerült ren-
dezvényt tudhatunk magunk 
mögött.

Országos Könyvtári 
Napok Erdősmecskén is

A 2017. október 2-8. kö-
zötti héten tartották idén az 
Országos Könyvtári Napo-
kat, melyekbe ez alkalommal 
Erdősmecske is bekapcsoló-
dott. Kettő új projektre hívtuk 
az érdeklődőket az Erdősmecs-
kei Könyvtárba, ahol a projek-

teknek megfelelően előkészített 
termek várták a látogatókat.

Október 6-án délután ,,Éle-
tünk dalai” címmel zenés estet 
tartottunk Sturcz János közre-
működésével, aki harmonika-
dallamokkal örvendeztette meg 
az egybegyűlteket. Néhány be-
melegítő-melódia után lassan a 
jelenlevők is dalra fakadtak és a 
kedves dalok, mint ,,Kis lak áll 
a nagy Duna mentében”, ,,Kis 
csónakom leng a Duna vizén”, 
vagy ,,Marina, Marina, Marina” 
hallatán nem csak a régen hal-
lott dalszövegek, hanem kedves 
emlékek is felelevenedtek. A 

dalok között kellemes beszélge-
tések alakultak ki, mikor a régi 
disznóvágások vicceire és a má-
jusfa-állítás hagyományára em-
lékeztek a résztvevők, vagy ked-
ves ismerősökről csevegtek.

Október 8-án egy gyerek-
programra vártuk a falu lako-

sait, ,,Százszínű ősz” címmel 
verses-játékos barangolásra hív-
tunk minden érdeklődőt. Bartos 
Erika költőnő versei alapján a 
gyerekeknek játékos feladatokat 
kellett megoldaniuk, melyekkel 
láthatóan jól szórakoztak. Végül 
pedig a kis nasi sem maradha-
tott el, aminek minden résztve-
vő nagyon örült.

Idén első alkalommal csatla-
kozott Erdősmecske is az Or-
szágos Könyvtári Napokhoz és 
ismét két érdekes programot si-
került falunkban is megszervez-
ni, melyeket reméljük a jövőben 
is tudunk folytatni.


