
„Április nevettető!”  Május Anyák napja… 
a sikerek, élmények sorozata óvodánkban

Idén a Lovászhetényi 
Futballklub jóvoltából gaz-
dagon megrakott „nyu-
szi – fészeknek” örülhettek 
óvodásaink: csúszda, ho-
mokozó játékok, dömpe-
rek, motorok, sátrak – mind 
olyan eszközök, melyek a 
gyerekek szabadban, udva-
ron töltött idejét teszik él-

vezetesebbé. Köszönjük! 
Nagy öröm ért bennünket 
Luca 5 éves születésnapja 
alkalmából is, melyet szin-
tén egy pécsi kiruccanás ke-
retében ünnepeltünk meg, a 
„Mosolyország” - játszóház-
ban. Éhségünket, szomjúsá-
gunkat a „Meki”-ben csilla-
pítottuk a mindenki által 

kedvelt menüvel, epres sü-
tivel, üdítővel. Köszönjük 
Winkler Roland apukának 
a lehetőséget, és a szülina-
pi partit!

A „Kincses Kultúróvoda” 
projekt megvalósításának 
egyik állomásaként Pécsen, 
a Tudásközpontban jár-
tunk. Előzetes bejelentke-

zésre fogadták a csoportot, 
s kísérőnk vezetésével be-
tekinthettünk egy hatalmas, 
modern kultúrközpontba. 
Ezt követte a Lázár Ervin 
emlékére rendezett tárlat 
bemutatása, s egyik mesé-
jének a bábelőadása. Ezután 
utunk ismét fölfelé vezetett. 

(Folytatás a 2. oldalon) 

2018. április-május
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(Folytatás az 1. oldalról)
A felnőtt könyvtárak 

megtekintése után egé-
szen a legfelső szinten lévő 
„Körbirodalom”-ig, (így hív-
ják a Csorba Győző Városi 
Könyvtár gyermekkönyvtá-
rát) ahol a nézegetés közben 
átélhettük a könyvek sokasá-
gának, a bennük rejlő érde-
kességeknek hatalmas, kü-
lönleges örömét, a légkörét, a 
tudás megszerzéséhez vezető 
út tiszteletét. Bízunk abban, 
hogy a könyv még sokáig ér-
ték marad, s gyermekeink 
szívesen forgatják, olvassák 
majd a későbbiekben is.

A Pécsi Egyházmegye ál-
tal meghirdetett „Egy kenyér, 
egy test vagyunk” országos 
rajzpályázatra csoportunkból 
13 rajzot küldtünk be. Me-
gyesi Maja munkája a több, 
mint 200 rajz közül a díja-
zottak közé került. Óvodán-
kat pedig különdíjra jelöl-
ték. A Pécsi hittudományi 
Főiskola II. emeletén április 
27. nyílt kiállításon megte-
kinthető még Winkler Luca, 
Szabó Dorina(Lh.), Szabó 
Dorina(Em.), és Jónás Natasa 
rajza is. Az ünnepélyes díját-
adó a Székesegyházban volt, 
dr. Udvardy György megyés-
püspök adta át az oklevele-
ket, ajándékokat. Ezenkívül 
a csoport egy 45 perces „Bo-
nifác” bábos idegenvezetést 
nyert a Pécsi Székesegyház-
ba. Nagyon büszkék vagyunk 

gyermekeinkre, és felkészítő 
pedagógusunkra Marika óvó 
nénire, hitoktatónkra, Mari-
ann nénire – hiszen a nagy 
városi intézmények között 
mi voltunk egyedül a „kis fa-
lusi nyertesek”!

A farsangi bál bevéte-
léből szervezett kirándu-
lásunk idén a Mecsextrém 
parkba vezetett. A kinti, és 
benti játékok, csúszdák, má-

szókák, gokart, trambulin 
felejthetetlen élményt nyúj-
tott mindenki számára. Kö-

szönjük sofőrünknek – Józsi 
bácsinak – a türelmes utaz-
tatást!

Folytatódnak a tavaszi 
idényben a Bozsik – tor-
na, és a Lovászhetényi Fut-
ballklub U7-s korosztály 
hétvégi mérkőzései, me-
lyen óvodásainkkal szintén 
részt veszünk. A hónap ele-
jén Mohácson, a múlt vasár-
nap Bólyban fociztak a gye-
rekek.

Mindenkinek szép má-
just, az Édesanyáknak, 
Nagymamáknak Boldog 
Anyák napját kívánunk sze-
retettel! Óvónők

„Április nevettető!” Május Anyák napja… 
a sikerek, élmények sorozata óvodánkban
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Főzőverseny 
 

- menü: halászlé 
- nevezés: Polgármesteri Hivatal 

      és Vegyesbolt 
- határidő: 2018. május 31. (csüt.) 
- a nevezéskor kérjük a 
  csapatnak szükséges asztal- és 
  padigényt megadni 
- nevezési díj nincs 
 
Zsűrizés időpontja: 17 óra 
Az ételeknek addigra kell 
elkészülniük! 

Mindenkinek jó nevezést 
kívánunk! 

 

 
Erdősmecske Község Önkormányzata, 

az Erdősmecskei Német Önkormányzat és a 
Német-Magyar Baráti Egyesület Erdősmecske 

Főzőversennyel egybekötött  
Családi délutánt szervez! 

Dátum: 2018. június 2. (szombat) 
Helyszín: Ált. Iskola udvara Gyerekprogramok  

 
1400-1800 között: 
Légvár és rodeó bika áll a 
gyerekek rendelkezésére 

 
 

Programok gyerekeknek 
 
A délután folyamán kérjük a 
szülőket, hogy gyermekeik ital- és 
ételfogyasztásáról 
gondoskodjanak, mivel vacsorát 
nem áll módunkban biztosítani! 
 

Jó szórakozást kívánunk! 
 

 
 

Elektromos és elektronikai 
hulladékgyűjtő akció Erdősmecskén 

 
A Német-Magyar Baráti Egyesület Erdősmecske,  
Erdősmecske Község Önkormányzata, valamint 

az Erdősmecskei Német Önkormányzat 
közös szervezésében elekronikai-hulladék gyűjtési akciót tartunk Erdősmecskén. 

 
Gyűjtés időpontja: 2018. június 16.-17. (szombat-vasárnap) 
Gyűjtés helyszíne: Volt Polgármesteri Hivatal udvara 
     (7723. Erdősmecske; Petőfi u. 40.) 
 

Az összegyűjtött hulladék elszállítására 
2018. június 18.-án (hétfőn), délelőtt 9 órakor 

kerül sor, közreműködő partnerünk a Selector Kft. 
 
Az elektronikai-hulladék gyűjtés kedvezményezettje ezalkalommal:  

a Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola  
Erdősmecskei Német Nemzetiségi Tagiskolája 

 
A használaton kívüli, működésképtelen, vagy megunt, lecserélésre szánt eszközök  

a gyűjtés hétvégéjén, illetve az elszállítás napjának reggelén  
helyezhetők el a gyűjtés helyszínén! 


