
 „KINCSES KULTÚRÓVODA” 2017 
…  programok,  tanévzárás, ballagás

Értékes, szép napot töl-
töttünk el Szaporcán. Már 
az utazás is különleges volt, 
hiszen egy modern, klímás, 
„nagy” busz kényelmét él-
vezve érkeztünk meg az „Ős 
–Dráva Látogató Központ-
ba, ahol Attila bácsi – termé-
szetőr és szakoktató – foga-
dott bennünket. Az aulába 
léptünk, ahol rögtön meg-
csodáltuk az fakazettás, 
festett mennyezetet, ame-
lyen az Ormánság, a  Drá-
va menti növényfajok lát-
hatók.  Interaktív kiállításon 
megismerkedtünk állatok-
kal, élőhelyeikkel, a halászok 
munkaeszközeivel, állatfa-
jok lábnyomaival, madarak 

hangjával. Ezután utunk csi-
galépcsőn a kilátóig vezetett 
fel, ahol gyönyörködtünk a 
Dráva menti tájban. Kicsit 
próbára tette ismereteinket a 
tanösvények kínálata: gyógy- 
és fűszernövények, gyü-
mölcsfeldolgozás, méhészet 
területeken már mindnyá-
jan egy kevés tapasztalattal 
rendelkezünk. A majorban 
őshonos magyar háziállato-
kat simogathattunk, csibe-
keltetést, juhhodályt, barom-
fiudvart tekintettünk meg. 
Hazafelé Harkányban  fa-
gyiztunk, így  koronáztuk 
meg ezt a kellemes napot 
gyermekeink számára. 

(Folytatás a 2. oldalon)

Főzőverseny és gyermeknap
Június 2-án tartottuk a 

már hagyománnyá vált csa-
ládi napot, ami gyermek-
nappal egybekötött főző-
verseny.

A kicsik szórakozásá-
ról a Német Önkormányzat 
és a Német-Magyar Baráti 
Egyesület gondoskodott ug-
rálóvár, rodeóbika, kézműve-
sek biztosításával.

Az önkormányzat vendé-
gei voltak az Ófalusi tűzol-
tók, akik konyhatűz imitáci-
ót mutattak be,  a gyerekek 
beszállhattak a tűzoltó autó-
ba és tehettek vele egy kört 
a faluban.

A főzőversenyen halászlét 
kellett főzni a bíráló asztal-

ra. A zsűrink a régi tagokból 
állt, dr. Tóth Sándor volt jegy-
zőnk segédjével, Kisztner 
György és Lukácsevics László 

bírálták az elkészült ételeket. 
1. helyet ért el az Ön-

kormányzat csapata Kleisz 
György főztjével

2. helyen végzett a 
KB+BK csapat szegedi ha-
lászléjükkel, Bodor Kati fő-
zésével

3. helyezett a  Cuccosok 
csapata lett, Harcz András 
vehette át a „kupát” (kotlát)

A többi csapatnak is gra-
tulálunk és köszönjük a rész-
vételt!

Jövőre is visszavárunk 
mindenkit!

Napközben és este a ze-
nét Kovács György szolgál-
tatta.

Ismét egy jó hangulatú, 
sikeres rendezvényt tudha-
tunk magunk mögött, aki 
eljött jól érezte magát és jól 
szórakozott.

2018. június
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... programok,  tanévzárás, ballagás
(Folytatás az 1. oldalról)

A Pécsi Egyházmegye 
által rajzpályázaton nyert 
különdíjként kaptuk a le-
hetőséget arra, hogy részt 
vehettünk a Székesegyház-
ban „Bonifác” bábos idegen-
vezetésének programján. Az 
elismerés az Erdősmecskei 
Óvodának szólt, hisz a meg-
adott témában a gyereke-
ink egyedi alkotásait díjaz-
ta a zsűri.  A „báb” sejtelmes 
tevékenységeken keresztül 
irányította a gyerekek fi-
gyelmét: pl. zseblámpákkal 
állatokat kerestünk, falon, 
szobrokon, mennyezeten, 
csillárokon. Aztán edzett-
ségünket, ügyességünket 
bizonyítottuk azzal, hogy 
mindannyian felmentünk a 
toronyba, s innét gyönyör-
ködtünk Pécs panorámájá-
ban. Ez szintén egyedi, és 
felejthetetlen élmény volt 
számunkra.

A busz, és a sofőr költsé-
gét még a jelmezbáli bevé-
telből fedeztük. 

Hagyományainkhoz hí-
ven köszöntöttük az édes-
anyákat, nagymamákat. Óvó 
nénik, szülők örömére még 
a kiscsoportosok is megmu-
tatták vers, ének, tánctudá-
sukat. Az ajándék mellett 
a gyerekek készítette süte-
ménnyel, napvirággal ked-
veskedtek, melynek finan-
szírozását polgármester Éva 
néninek  ezúton   is köszö-
nünk.

A nagypalli óvodaveze-
tő meghívására „A  nagyot-
mondó Tóbiás” című zenés  
színjátékot néztük meg ná-
luk. A jó időt kihasználva a 
házigazdák szíves vendéglá-
tása mellett még egy kis ud-
vari játékra is jutott idő.

Az évzárót május utolsó 
szombatján tartottuk, me-
lyen megköszöntük partne-
reinknek, hogy segítették az 
óvoda munkáját, a dolgo-
zóknak pedig, hogy becsü-
letesen  helytálltak ebben a 
rengeteg plusz munkát  kö-
vetelő tanévben. Az idén ha-
talmas lehetőséget nyertünk: 

az egész  országban 11 óvo-
da kapott csupán ilyen díjat  
– 1.250.000 Ft-ot arra, hogy 
az általa  megpályázott (el-
képzelt)  kultúrával kapcso-
latos programjait elfogadják,  
és az EMMI által finanszí-
rozásra kerüljön.  A meg-
valósításhoz számos part-
ner mellett felkértük Péter 
és Gabriella Schmid házas-

párt is, akik a projektcélo-
kat hangsúlyozva egy pre-
zentációt készítettek az év  
eddigi eseményeiről. Ezt  
az összeállítást a pályázati 
pénzből vásárolt eszközök-
kel, és az ő önzetlen szak-
mai  segítségükkel tudtuk 
bemutatni, melyet ezúton 
is hálásan köszönünk Ne-
kik!  A műsorban óvodása-
ink  magyar ruhában táncol-
tak, majd énekeltek, verset 
mondtak magyarul, néme-
tül,  és  a nyárra   készülve 
szalmakalapos egyveleggel is 

szórakoztattuk a „közönsé-
get.  A  négy ballagó kisgye-
rek –  Leifert Petra, Marján 
Zalán, Szabó Adél, Szebényi 
Dorina, –  szeptembertől is-
kolások lesznek… ők meg-
hatottan búcsúztak  el tár-
saiktól, és az óvoda felnőtt 
dolgozóitól. 

 Az ünnep fényéhez az is 
hozzájárult, hogy  minden 

kisgyerek az Erdősmecskei 
Önkormányzattól, és az óvo-
dától mesekönyvet, csokit, a 
ballagók ajándékot,  tarisz-
nyát,  gyönyörű  virágcsokrot 
kapott, – melyről polgármes-
ter Éva néni gondoskodott! 
Az elköszönőket hitokta-
tó Mariann néni kis emlék-
csomaggal,  Tibi bácsi  bon-
bonnal ajándékozta meg. 
Minden partnerünknek kö-
szönjük ezt a szeretteljes 
légkört, melyet gyermekeink 
életébe varázsolnak!

(Folytatás a 3. oldalon)
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(Folytatás az előző oldalról)
 Az évzáróval nem ért vé-

get színes óvodai életünk! 
Német nemzetiségi hetet 
tartottunk, melynek kereté-
ben a gyerekek ismerkedtek 
a német népviselettel. En-
nek mintájára vállkendő-
ket színeztünk, rojtoztunk, 
pacskert „varrtunk”, német 
ruhába „öltöztetett” fiú-lány 
bábokat barkácsoltunk. Zá-
rásként Geresdlakra kirán-
dultunk, ahol Margit néni 
vezetésével a Babamúze-
umban csodáltuk meg a régi 
német népviseletbe öltöz-
tetett babák által illusztrált 
élethelyzeteket, a paraszt-
munkák tevékenységeit stb. 
Rendkívül sok munkával al-
kották meg, és rendezték be 
ezt az egyedülálló múzeu-
mot, hogy segítsék a jövő 
generációt a múlt, a hagyo-
mányok megismerésében, és 
megőrzésében. Nagy sikere 
volt, akárcsak a Mézeskalács 
falu kiállításnak. A belépők 

pályázati pénzből, a szállí-
tás az önkormányzat részé-
ről valósult meg.

Magyarszéken egy faze-
kas mesternél agyagoztunk. 
Mindenki egy saját készíté-
sű alkotással -  „remek-mű-
vel”  mutathatta meg kreati-
vitását,  kézügyességét.

Abaligeten a csepp-
kő-barlangban a természet 
szépségeiben, a föld alat-
ti világban, kövekben gyö-
nyörködtünk az egy órás 
„Manó-túrán”. A pályázat-
nak köszönhetően ezt is egy  
modern, klímás busszal, be-
lépőkkel együtt finanszíroz-
tuk. (160. 000 Ft-ba került) 

A Bikali Élménybirtok-
ra szintén a Pályázati pénz-
ből jutottunk el, (belépők),  
a szállítási költséget viszont  
a partnereink -  Bleicher há-
zaspár, és az Német–Ma-
gyar  Baráti Egyesület által 
felajánlott elektromos hul-

ladékgyűjtés akció révén át-
adott  20 000 Ft-ból fizettük.

Jövőre nézve:  június –  
augusztusban – szabadságo-
lások miatt - nyári  nyitva 
tartással működünk.  Szept-
emberben pedig 21 fővel, (8 
erdősmecskei, és 13 lovász-
hetényi kisgyerekkel) kezd-
jük meg a következő tanévet!

A nyárra készülünk, de 
nem lesz olyan hosszú, hisz 
közben – a tervek szerint – 
óvodásainkkal  a községek fa-
lunapjain mi  is részt veszünk. 

Az óvoda dolgozói nevé-
ben mindenkinek jó pihe-
nést, kellemes nyarat kívá-
nunk! Óvónők
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Társadalmi munka a focipályán
Május 26-án ezen a jó 

forró reggelen néhányan a 
falunkból társadalmi mun-
kára indultunk a leendő fo-
cipályához.

A fiúk fűkaszát, a lányok 
gereblyét ragadtak és elkez-
dődött a munka.

Az elmúlt években aján-
dékba kapta az önkormány-
zat a területet, de túl mély volt 
a fekvése.

Rengeteg földet hord-
tunk rá, eldózeroltattuk, sí-
mítgattuk, mire eddig el-
jutottunk, hogy alkalmas 
legyen arra, amire szántuk.  
Sok-sok kődaradtól kel-

lett megtisztítani a terepet, 
délutánra végeztünk, és né-

hányan nem törődve a hő-
séggel, azonnal megroha-

mozták a pályát és focizni 
kezdtek.

Focipálya avató 
2018. 06. 30-án 16 órakor

Kis anyakönyv
Szomorú hír, hogy ismét fogyatkozunk és sajnos egyre 
fiatalabbak a közülünk távozók.
2018. június 14-én örökre itt hagyott bennünket Gyö-
rök Tiborné, Kieszler Katalin. Igazi közösségi ember 
volt, mindig segített mindenkinek, nyüzsgött, pezsgett 
körülötte az élet. Őszinte részvétünk a hozzátartozók-
nak, nyugodjon békében!

2018. június 15-én született Limberger Milán Limberger 
István és Limberger Nikolett 3. gyermeke. Gratulálunk a 
kicsihez!

Pályázati hírek
Az önkormányzati fejlesztések 2017 pályázat  kap-

csán elkezdődött az útjavítás, amit támfal építés és köz-
lekedési táblák pótlása követ, amint a Tarr Kft. kivonult 
a nyomvonalból.

q
A Tarr Kft. is gőzerővel építi a szupergyors internet el-

éréshez a főgerinc vezetéket, sajnos az időjárás nem ked-
vező, ezért lassabban fog a munka elkészülni.

2018. június 15-én „Utazásokon” címmel kiállítás nyílt a Kultúr-
házban. Schmid Péter 10 különböző utazást örökített meg ceruza 
és filctollrajzokon

„Utazásokon” vehetünk 
részt a Kultúrházban


