HÍRLEVÉL
Hejőbábán jártunk, hármat kívántunk
Mézeskalácsház,
tündérkert,
mesekuckó.
Összefoglalva,
valóságos
tündérmesévé elevenedett a hejőbábai Mesevár Óvoda, ahol gondosan
megtervezett, előkészített és összeállított eseményre készültek a helyiek, a
nemrégiben megrendezett DIOO bemutatójára. Az egész óvoda, az épület, a
miliő, csaknem minden olyan hatást keltett, mintha Walt Disney saját körzőjével
és szögmérőjével tervezte volna meg. Tényleg, akár a mesében!
Az előző sorban leírtakat nem más, mint a személyes tapasztalatunk szülte,
ugyanis volt szerencsénk ellátogatni Csodaországba. Ha tehetik, tegyenek így
Önök is! Érdemes.
Hejőbábán jól ismerik a DIOO képességfejlesztő eszközt, látogatásunk nem az
első volt. Ennek azonban, az OkosJáték nyújtotta csodálatos innováció és nyitott
gondolkodásmódra való fogékonyság mellett, más oka is van. Olyan
óvodapedagógusok és helyi vezetők alkotják ugyanis ezt a közösséget, akikhez
csak „haza” lehet érkezni.
A hejőbábai DIOO tesztidőszaka finishéhez érkezett, és Ők gondolkodás nélkül
úgy döntöttek, hogy ez az eszköz örökkön örökké verjen gyökeret a községben.
Álljanak csak sorba akár az itt lévő kisgyermekek, versenyezzenek csak a
hozzáférésért a játékos tesztekhez. Az élet persze a DIOO vonatkozásában
Hejőbábán nem áll meg, nem elég ugyanis az egy eszköz középső és
nagycsoportos óvodások részére. Az Óperenciás tengeren túli településnek
hosszú távú és széles körű tervei vannak a DIOO-val.
Egy picit visszakanyarodva a csaknem 50 fős eseményhez, Kórodiné Iván Éva
Intézményvezető Asszony valamennyi környező település óvodapedagógusátés igazgatóját barátjaként fogadta, úgy, hogy az épületbe senki nem léphetett be
üres kézzel, ám nem is távozhatott ekképpen. Gondosan, esztétikusan
becsomagolt ajándékok és képeslap is várta a vendégeket, s ez utóbbin Bíró
Antalné gondolatai voltak olvashatóak:

„Mindannyiunk számára legnagyobb kincs a gyermek, fogjunk össze, csiszoljuk
a kincset közösen, hogy minél nemesebbé váljon”
Az értékes előadások, így Juhász Barnabás Polgármester Úr beszéde,
valamint Konkolyi Sándor szoftverfejlesztő előadása mellett, a házigazdai
szerepet is betöltő Kórodiné Iván Éva, mindenkit név szerint köszöntött és
mindenkihez volt pár barátságos szava. Az Óvoda gyermekeiből néhányan olyan
helyi pedagógusok által önállóan megírt versikéket adtak elő, amelyeket szűnni
nem akaró vastaps fogadott. A tüneményes gyerekek nemcsak mesterien adtak
elő, hanem a DIOO-ból is jócskán felkészültek, igaz, a bálna etetése még nem
ment csettintésre, de tudják… a fokozatokat időbe telik elérni. Az eseményen
felejthetetlen élményekkel lettünk gazdagabbak, nem beszélve arról a
menüsorról, amelyet szintén helyben készíttettek. A Mesevár Óvodában,
Hejőbábán nem volt olyan óvónő, vagy ott dolgozó, aki nem sürgött – forgott
volna a vendégek körül, s aki nem érezte volna át azt, hogy az összejövetel
lényegében nem a felnőttekről, hanem inkább az ő felelősségükről szól, melyet
gyermekeik iránt kell tanúsítaniuk. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kétezer
lelket számláló település Mesevár Óvodájából nehéz volt eljönni, de mivel a
DIOO csapatának tagjai visszatérő vendégeknek számítanak, ezért nincs okuk a
tartós búslakodásra. Kívánjuk, hogy mindenki így érezzen, ha erre jár, mert
hazatalál. Kívánjuk tehát, hogy Hejőbába soha ne veszítse el a gyermekek iránti
törődését, vendégszeretetét és a megrészegítő, hamisítatlan magyar vidéket
idéző vonzerejét.
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