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Március 8-án a nőnapon köszöntöttük 
a lányokat, asszonyokat...

Március 9-én a „Kincses 
Kultúróvoda 2017” pályáza-
ti program keretében ismét 
a Bóbita bábszínházba láto-
gattunk, melyen a „Bagoly-
kisasszony meséje c. előadást 
néztük meg. A mesejáték ér-
dekes, különleges témájával, 
jelmezeivel, eszközeivel is-
mét páratlan élménnyel káp-
ráztatta el a telt-házas óvo-
dai közönséget. 

A jó időt kihasználva a 
Zsolnay Negyedben még 
egy kis játszótéri szórako-
zásra, csúszdázásra is volt le-
hetőségünk. 

A szállításhoz a (létszá-
munk miatt) az erdősmecs-
kei falubusz mellett külön 
buszt is kellett fogadnunk, 
melynek költségét a csoport-
pénzből finanszíroztunk. 

Nemzeti ünnepünkről, 
- (Március 15.) - huszárok 
barkácsolásával, kokárdák 
festésével - dalokkal, ver-
sekkel emlékeztünk meg. A 
gyerekeknek meséltünk az 
1848-s eseményekről, be-
szélgettünk a „szabadság”, a 
„haza”, a „nemzetünket kife-
jező jelképeink” fogalmáról, 
és csendben felállva, meg-
hallgattuk közösen a him-
nuszt is.

Erdősmecske templo-
mába ritkán jutnak el gyer-
mekeink. Hitoktatónk ja-
vaslatára a templomunkban 
található páratlan szépsé-

gű képek (stációk) szemlé-
lése közben ismerkedtünk 
meg Jézus keresztre feszíté-
sének történetével. Megnéz-
tük a szent sírt, a szobrokat, 
aztán az oltár előtt elcsen-
desültünk, énekeltünk, s vé-
gezetül Mariann néni gyö-
nyörű kántori előadásában 
meghallgattuk a „Magasan 
áll a Golgota ormán, a szent 
kereszt elhagyatva, árván.” 
kezdetű egyházi éneket. Kö-
szönjük János bácsinak a 
templom kinyitását, és a szí-
ves fogadtatást.

A Baranya Megyei Egy-
házmegye rajzpályázati fel-
hívást hirdetett, melynek té-
mája: „Bibliai történetek, és 
csoportos élmények az óvo-
dában.” Természetesen mi is 
beneveztünk, s több rajzo-
láshoz kedvet érző gyermek 
kompozícióját is beküld-
tük.  Reméljük igyekezetünk 
kedvező fogadtatásban, érté-
kelésben részesül. 

A zengővárkonyi óvodá-
val töretlen a kapcsolatunk, 
gyakran veszünk részt egy-
más programjain. Húsvétra 
készülve – meghívásuknak 
eleget téve - „Nyuszi Gyu-
szi, a rettentő nyúl c. elő-
adást néztük meg a Légha-
jó Meseszínház előadásában. 

A vidám hangulatú tán-
cos-dalos darab után a Mí-
ves Tojásmúzeumba men-
tünk, ahol a több 1000 db, 
30 különféle technikával és 
színekkel (patkolás, festés, 
hímzés, gyöngyök, képek… 
stb.) díszített tojások soka-
sága másutt el nem érhető, 
utánozhatatlan látványa fo-
gadott bennünket.  Ámulat-
tal szemléltük a különleges, 
egyedi alkotásokat, az egé-
szen aprótól az óriás mé-
retűig. Biztos, hogy a „dinó 
- tojás” maradandó lesz 
gyermekeink emlékeiben. 
(A belépőt pályázati pénz-
ből fizettük.) 

Hazafelé Pécsváradot is 
útba ejtettük, ahol a gyere-
keknek - a TOM MAR-
KET üzlet, szülinapja alkal-
mából -lufival, süteménnyel, 
üdítővel kedveskedtek. 

Persze mi ezt az élményt 
sem hagyhattuk ki!  A prog-
ramok a lovászhetényi és er-
dősmecskei polgármesterek 
segítségével valósultak meg.  
Ők a falubuszokat – kedves 
sofőrjeikkel, Hajni nénivel, 
és Gyuri bácsival - a ren-
delkezésünkre bocsátották.  
Köszönjük mindenkinek!

A „Víz világnapja” alkal-
mából Mohácsra kirándul-

tunk. Megfigyeltük a Duna 
folyását, a vízparti növénye-
ket, a vízi járműveket, a vad-
kacsákat! 

A „Busóudvarba” kis-
sé megszeppenve léptünk 
be. A sok ember nagyságú 
báb látványa eleinte félel-
metesnek tűnt, de kísérőnk 
a gyerekeknek mesélt a bu-
sók történetéről, öltözeté-
ről, tárgyairól, szokásairól, 
a hagyományok felelevení-
téséről. Ezalatt szólt a nép-
csoporthoz illő sokác zene, 
mely mindenkit megnyugta-
tott.  Az óriás kereplő, a busó 
maszk kipróbálása, a máglya 
„meggyújtása”, az „életnagy-
ságú” emberekkel (háziálla-
tokkal) berendezett régi ház, 
mely tárgyaival, tevékenysé-
geivel az ünnepre készülő-
dést szimbolizálta – szintén 
felejthetetlen élményt nyúj-
tott számunkra.

Egy iskolába is elláto-
gattunk, ahol a környezet, 
az interaktív tábla, és tablet 
használatának megismerése 
mellett játszottunk, beszél-
gettünk az iskolásokkal, ta-
nító nénivel egyaránt.  

A gyerekek „tartózkodá-
sa” hamar feloldódott, s vidá-
man köszöntek el vendéglá-
tóinktól.

A tartalmas, élmény-
dús márciust lassan zárjuk.  
Minden Kedves Olvasónk-
nak áldott,  békés, sonkában, 
tojásban gazdag illatos hús-
vétot kívánunk! Óvónők
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Kis anyakönyv
Halálozás
2018. február 21-én tragikus hirtelenséggel hunyt el 
Sőregi Sándor. Őszinte részvétünk a hozzátartozóknak.
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NŐNAP
2018. március 16-án tar-

tottuk a nőnapi ünnepséget 
a kultúrházban. 

Idén kicsit kevesebben 
vettek részt a mulatságon, 
mint előző években, de en-
nek is volt előnye, hogy ké-
nyelmesebben elfértünk.

Harcz Ferenc alpolgár-
mester köszöntötte a résztve-
vő hölgyeket, majd minden-
ki szép cserepes boglárkát 
kapott tőle. Mire a virágok 

kiosztásra kerültek, megér-
kezett a vacsora, melyet az 
Óvoda konyháján készített 
Orosz Erika szakácsnőnk és 
Mondovits Krisztina élelme-
zésvezetőnk. Kleisz György 
képviselő gondoskodott az 
étel szállításáról. Időközben 
megérkezett a zenekar is és 
a társaság közösen megva-
csorázott, majd elkezdődött 
a tánc. A büfét a kiskocsma 
szolgáltatta.
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REPZOOTIC miniállatkert nyílik
Interjú a tulajdonosokkal az er-
dősmecskei volt erdészházban, 
amit Peter Schmid (PS) és Schmid 
Gabriella (GS) készített még a nyi-
tást megelőzően, 2018. február 
21-én. Április elsején nyitja meg 
kapuit a REPZOOTIC miniállatkert 
Erdősmecskén! Nagy örömünkre 
szolgál, hogy már előtte elbeszél-
gethettünk a kezdeményezőkkel. 
Sharon Oplinus és Guy Degrande 
messziről, Belgiumból, érkeztek 
hozzánk.

GS & PS – Már megcso-
dáltuk az Önök nagyon érdekes 
weboldalát és most szeretnénk 
készíteni egy interjút az Erdős-
mecskei Hírmondó részére. Na-
gyon köszönjük, hogy fogadtak 
bennünket. Minek köszönhető, 
hogy éppen Erdősmecskén talált 
RepZOOtic nevű állatkertjük 
otthonra?

Sharon & Guy – Belgi-
umban majdnem lehetetlen 
olyan helyet találni egy új ál-
latkertnek, ami nyugalmas és 
természetközeli. Így találtuk 
meg - többszörös ismeretsé-
gen keresztül 2016 február-
jában a szép Erdősmecskét, 
ahol alkalmasnak véltük a 
helyet már meglévő állata-
ink számára. Azonnal meg 
is vásároltuk a templom kö-
zelében fekvő volt erdészhá-
zat, valamint  a hozzátartozó 
földrészt is, és múlt év októ-
berében véglegesen ide is köl-
töztünk.

GS & PS – Milyen szakmai 
háttérrel rendelkeznek egy ál-
latkert üzemeltetéséhez?

Sharon & Guy Sharon: – 16 
éves koromban kezdtem el ál-

latellátást, állatápolást tanulni, 
majd egy kisállatkereskedésben 
dolgoztam Belgiumban.

Guy: – Már gyermekko-
rom óta állandóan az állatok 
érdekeltek, és amikor lehető-
ségem volt állatellátást és ál-
latápolást végeztem különbö-
ző helyeken mint önkéntes. 
Én is dolgoztam egy kisállat-
kereskedésben.

Amikor egymással talál-
koztunk - Sharon & Guy - 
azonnal egyértelmű volt, hogy 
állatokkal akarunk foglalkoz-
ni. Alapítottunk is - és néhány 
évig üzemeltettünk - egy cé-
get, melynek fő feladata az ál-
latokról való gondoskodás és 
ápolás volt, de sajnos ez nem 
volt elég megélhetésünkhöz.

GS & PS – Mi a szándékuk 
a most megnyitott speciális ál-
latkertjükkel?

Sharon & Guy – A mi kis 
állatkertünk valójában egy 

komolyabb kedvtelés, amely-
nek legfőbb lényege: segíteni 
szeretnénk megkínzott, bán-
talmazott, zaklatott állatokon. 
Tehát egy olyan állatrezervá-
tumot hoztunk létre, ahol biz-
tonságos körülményeket és 
megfelelő ellátást biztosítunk 
az összes elhagyott, nemkívá-
natos állatnak, férőhelyünk és 
állattípusaink függvényében. 
Fontos tudni: állatkertünk 
minden állata fogságban szü-
letett, és nem helyezhető visz-
sza a vadonba. Célunk az is, 
hogy az embereket szeretnénk 
megtanítani az állatok iránti 
megértésre és szeretetükre.

GS & PS – Milyen és körül-
belül mennyi állatuk van most 
az állatkertben? 

Sharon & Guy – Jelenleg 
kürölbelül 100 állatunk van - 
kicsik és nagyok - de termé-
szetesen nincs és nem is lesz 
tigrisünk, oroszlánunk vagy 
elefántunk. Ez a nagyobb ál-
latkertek profiljába tartozik. 
Úgy is mondhatnánk, hogy 
mi az ún. középkategóriás ál-
latoknak adunk otthont. Fo-
galkozunk például az emlősök 
közül kutya- és macskafélék-
kel (állatkertünkben ezek 
képviselői a valójában na-
gyon kedves rókák, farkasok, 
macskák, amerikai sül stb.), 
és tartunk halakat, hüllőket, 
madarakat stb. is… Minden 
állatunk befogadása előtt fi-

gyelembe vesszük biztonsá-
gos kezelhetőségüket, mert 
mindenkire gondolunk: a lá-
togatókra, az itt dolgozó tanu-
lókra, szünidei munkásokra és 
a teljes falusi környezetre. 

GS & PS – Sikerült már 
kapcsolatot kiépíteniük helyi, re-
gionális csoportokkal, akik majd 
látogatóik lesznek?

Sharon & Guy – Bizony 
ezen még dolgozunk. Ha min-
den jól megy rövid időn belül 
elkészül papíralapú reklám-
anyagunk is. Weboldalunkat 
is készítjük és folyamatosan 
fejlesztjük, éppen most vár-
juk a magyar fordítás szövegét. 
https://www.repzootic.com/

GS & PS – Kívánnak-e va-
lamit a falu lakosságától?

Sharon & Guy – Mi csak 
azt szeretnénk, ha elfogadnák 
terveinket és minden ember 
valóban élvezné állatainkat.

GS & PS – Köszönjük a na-
gyon érdekes beszélgetést! Most 
azonban szívesen betekintenénk 
az állatok életébe is.

Sharon & Guy – Máris 
kezdhetjük az idegenvezetést, 
ha mindnyájan felkészültünk 
a kinti hóra és szélre!

GS & PS – Valóban na-
gyon érdekes és változatos élmé-
nyekben volt részünk. Köszön-
jük, hogy megnézhettünk ezt a 
sok kedves élőlényt! Mindegyi-
kük valóban barátkozó, érdek-
lődő. Nagyon érdekes és izgal-
mas az akváriumok kialakítása 
is! Örültünk, hogy időt szakítot-
tak ránk és rengeteg információt 
tudhattunk meg a RepZOOtic 
állatkertről és tulajdonosairól.

Sharon & Guy – Szerencsére 
már az összes hivatalos engedély 
birtokában vagyunk az állatkert 
megnyitásához! Most minden 
pillanatunkat hatékonyan kell 
töltenünk az előkészületi mun-
kákkal, amíg hivatalosan is meg-
nyithatjuk állatkertünket! (Ez 
megtörtént 2018. április elsején. 
GS & PS) Szeretnénk mind-
annyiukat viszontlátni itt a Rep-
ZOOtic-ban!

A lelkesedés és a szakértelem 
csak úgy sugárzik mindkettő-
jükről!

Sharon és Guy

Ifjú állatkert látogató

Sharon állataival


