
Kirándulás a repülőtéren

Májusfát állítottunk közösen, táncoltunk késő estig
Régi hagyományt eleve-

nítettünk föl április utolsó 
szombatján.

A Petőfi utca végéről in-
dult a menet zeneszóval, 
tánccal vigalommal. Elől 
haladt a Dj a felszalago-
zott „Csinossal”, őt követ-
ték a „táncos lábúak” majd 
az érdeklődők is csatlakoz-
tak hozzájuk, a menet végén 
utazott a 15 m hosszú má-
jusfa, melyet alpolgármeste-
rünk vontatott a tetthelyre. 
Út közben elő-előkerült egy 
kis „hazai”pálinka, pogácsa, 
kifli, gondoskodva a jó han-
gulatról.

A májusfa díszítését a 

résztvevők apraja-nagyja vé-
gezte, a gyerekeknek külö-
nösen tetszett. Majd eljött 
a fa felállítása, melyet a fiúk, 
férfiak pillanatok alatt siker-
re vittek. és a társaság kör-
be táncolta a díszes fát, és ezt 
folytatták ameddig bírták.

Aki megéhezett, zsíros 
kenyeret fogott lila hagy-
mával a buszfordulónál ki-
alakított „büfé”-ből, vagy 
éppenséggel egymás sütijét 
kóstolgatták.

A táncmulatság késő éj-
szakáig tartott, jövőre meg-
ismételjük!

A főzőverseny napján 
döntjük le a májusfát!

Az óvodások Budapestre kirándultak, Tropikáriumba, majd ebéd utá következett a Liszt Ferenc repü-
lőtéren reptéri bemutató, és múzeumlátogatás az Aeroparkban (3. oldal)

Programokban 
bővelkedett az 
április

Sok ügyes kezű,  tehet-
séges   rajzolónk van a cso-
portban, ezért rendszeresen 
figyeltük a rajzpályázati ki-
írásokat, témákat, s mun-
kánk eredményeként kiváló 
eredményeket értünk el az 
idei évben is.

Legutóbb a  Pécsi  Egy-
házmegyéhez beküldött 
több héten keresztül készülő 
munkákat is nagy siker ko-
ronázta. Jéhl Noémi és Trikl 
Hanna díjazottak lettek, és 
szép jutalomban részesültek.  
Megyesi Maja, és Szabó Do-
rina (Lh.) képeit is kiállítot-
ták. De a többi rajzolót is di-
cséret illeti szorgalmukért, 
ügyességükért: Óvári Valen-
tina, Szabó Dorina (Em.), 
Jónás Natasa.

(Folytatás a 2. oldalon)

2019. április
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Áprilisi programbőség
(Folytatás az 1. oldalról)
A Húsvéti ünnepkör ide-

jén is sok vidámságban volt 
részünk. A játékok, énekek, 
versek mellett a gyerekek 
sok ismerettel gazdagodtak 
a régi hagyományokról, nép-
szokásokról. Mariann néni  
bibliai történetekkel gyara-
pította tudásukat, s ezeken a 
meséken keresztül  - a vallási 
tartalom mellett - betekin-
tést kaptunk a távoli időkről, 
országokról, emberek éle-
téről, szokásairól. Persze az 
igazi attrakció a várva várt 
nyuszi érkezése volt. Addig-
addig lestük, míg csak túljárt 
az eszünkön, és az ajándé-
kokat észrevétlenül hagyta 
az udvaron előre elkészített 
fészekben. Volt közte roller, 
nagy lapát, kapa, gereblye, a 
lányoknak táska, konyhai  já-
tékok, és édességcsomag is. 
(Köszönjük Éva néni!)

29-n a Tánc világnapja al-
kalmából Dia néni, a Tánco-
ló Cipellők oktatója meghí-
vására Pécsváradra utaztunk. 
A játékos-mozgásos beme-
legítést követően különböző 
táncmozgásokat, lépéseket 
tanított, majd irányításával 
a teljes koreográfiát zenére 
is  gyakoroltuk. Fáradtság-
levezetőként lehetőséget 
kaptunk a különböző tor-
naszerekkel játszani, kúsz-
ni, mászni, trambulinozni. 
A szuper délelőtt végén ven-
déglátónk ajándéka, -  a kis-

labdák, nagy örömet szerez-
tek gyermekeinknek, melyet 
ezúton is köszönünk! 

 
A Német Önkormányzat 

által finanszírozott Bóbi-
ta bérlet második előadásá-
ra, Pécsre,  – „A Ludas Ma-
tyi”- ra  is eljutottunk. ( A 
szállítást önkormányzati se-
gítséggel tudtuk megoldani) 

A hangulatos, színvonalas 
előadásban élvezettel néztük  
a már jól ismert színészek 
művészien megformált ka-
raktereit, s éltük újra amint a 
„gazdag, de gonosz Döbrögi 
uraság elnyeri méltó bünte-
tését” meseélményét. 

A kellemes időben a 
Zsolnay Negyedben éltünk 
a játszótéri lehetőségekkel, 
és  a gyerekek kívánságára 
fagyiztunk is!
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Kirándultunk
 Idén – a várva-várt ki-

rándulásunk Budapestre ve-
zetett! (költsége összesen: 
162 000 Ft volt)

Délelőtti program:  a 
Tropikárium -  Óceánium, 
Közép-Európa egyik leg-
nagyobb tengeri akváriu-
mában, a cápás állatkertben 
gyönyörködtünk a különbö-
ző hüllő, és halfajokban. A 
trópusi  esőerdőben  láttuk a 
vízparton  lustálkodó kroko-
dilt, s közben  madarak röp-
ködtek a fejünk fölött. A va-
lósághű élményt fokozta a 
villámlást, mennydörgést, és 
a zuhatagot bemutató,  vi-
har zajával kísért hanghatás, 
mely  mindannyiunk    kép-
zeletét  egy tőlünk távoli vi-
lágba kalauzolta. Szeren-
csénkre épp etetési időben 

érkeztünk, így betekintést 
kaptunk arról,  hogyan, mi-
vel etetik a különböző mé-
retű, fajtájú halakat, hüllő-
ket – tücskökkel, szöcskével 
stb.  Tengeri malacot, ráját 
simogathattunk, és a cápák 
is  karnyújtásnyira tőlünk 
úszkáltak a hatalmas akvá-
riumban.

A délutánt,  ebéd után - 
a Liszt Ferenc nemzetközi 
repülőtéren egy előre meg-
rendelt reptéri bemutató – 
és múzeumlátogatás követte 
az Aeroparkban. A bejutás-
hoz egy biztonsági átvilá-
gító kapun kellett áthalad-
nunk, majd egy modern 
autóbusszal jártuk be  a rep-
tér hatalmas területét. Lát-
tunk  teher-és személyszál-
lító gépeket, figyeltük fel-és 

leszállásukat, közlekedésü-
ket, landolásukat a kijelölt 
pályákon. Balázs bácsi ide-
genvezetőnk rendkívül ér-
dekesen, a gyerekek nyelvén 
mutatta be nekünk a repté-
ri   környezetet  a feladatot 
ellátó személyzetet (bizton-
ságiak, kapitány, másodpiló-
ta, légiutas-kísérő, bemondó, 
steward,  sweardes  rakodók 
stb.) Beszélt a biztonság-
ról, az utazás szabályairól, 
(csomagok, emberek, tár-
gyak, egzotikus állatok szál-
lításának körülményei stb.)  
Kérdésekkel tartotta fenn a  
gyerekek   figyelmét, s nagy 
türelemmel válaszolt a ren-
geteg kérdésre, mely folya-
matosan „záporozott” felé  a 
sok kíváncsi gyerekszem ha-

tására.  A két órás köruta-
zás hatalmas élményt nyúj-
tott e tőlünk eddig teljesen 
ismeretlen,   távoli világról. 
Gyerekeinket nagyon meg-
dicsérték a reptéri dolgozók, 
akik Erdősmecske település-
ről eddig még  nem  is hal-
lottak  -  de tisztelettudó és  
bátor viselkedésünkkel, egy-
más iránti figyelmességünk-
kel, szabálykövető magatar-
tásunkkal egyedi hírünk lett 
a kísérőink szemében.  A ki-
állított gépekbe, helikopte-
rekbe mi  is  beülhettünk:   
a kapitányi szék, az utastér  
látnivalói is egészen mások 
voltak, mint amit az eddigi 
közlekedési eszközökön ta-
pasztaltunk.

E hosszú, (15 órás) élmé-
nyekben    gazdag  program 
csak egy közös összefogás-
nak eredményeként jöhetett 
létre: köszönhető az óvónők, 
a szülői közösség hozzáállá-
sának, az Önkormányzatok-
nak, a szponzoroknak (Blei-
cher, Schmid házaspárok, és 
a  többi támogatónak.)

Április 27-én ünnepelte 1 éves nyitását a REPZOOTIC
Ennek apropójaként nyílt kiállítás a Kultúrházban, ahol 

fotókat láthattunk a Repzootic indulásától, valamint Szo-
mánczi Judit állatos festményeit és Gulyás Gabriella által 

készített babákat, sálakat  és grafikákat csodálhattuk meg. 
Színesítette a palettát a Sharon Oplinus által hozott kígyó-
bőrök és preparált rovarok gyűjteménye.
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Pályázat
Önkormányzatunk a „Magyar Falu” elnevezésű ki-

írásra pályázatot adott be a Kultúrház energetikai kor-
szerűsítésére, nyílászáró cserére, szigetelésre, vizesblokk 
felújításra és kisebb berendezési tárgyak vásárlására, kul-
turális programok támogatására.

Reméljük, hogy pályázatunk kedvező elbírálásban ré-
szesül, és egy kicsit ismét szépíteni tudunk környezetün-
kön!
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Beharangozó
Ballagás-évzáró ünnepségünket május 25-én, 
10 órakor tartjuk az óvodában!

Főzőverseny és családi nap június 1-én dél-
után az iskola udvarán 

Május 26-án Európa Parlamenti választások

Kis anyakönyv
2019. április 26-án  tragikus hirtelenséggel hunyt el 

Kiss János „bátyuska”  valamint 
2019. május 7-én Buszlauer Jánosné, született Plesz 

Borbála.
Mindkét család hozzátartozóival együtt érzünk, és 

őszinte részvétünket nyilvánítjuk ki.

Virágkötészeti bemutató
Április 9-én Benkovics Győző virágkötő mester tartott 

húsvéti virágkötészeti bemutatót, melynek nagy sikere volt, 
és folytatását tervezzük. Az elkészült alkotásokból vásárol-
ni lehetett.


