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Ünnepeltük a gyengébbik nemet
A nőnapi ren-

dezvényünk ismét 
sikeres volt,  Harcz 
Ferenc alpolgár-
mester köszöntőjét 
követően a jelenlé-
vő hölgyek, lányok, 
asszonyok, nagy-
mamák  cserepes 
virágot kaptak, 
melynek kiosztá-
sában Egerszegi 
László falugond-
nok is segédkezett. 

A vacsorát kö-
vetően még sütit 
is kaptak a részt-
vevők, melyről Te-
iml Tibor képvise-
lő gondoskodott.

A zenét a   Hah-
ner duó  szolgáltat-
ta.

Társadalmi munkában készül a korlát
A régi kocsmától leveze-

tő út mentén  hozzáláttunk 
a korlát készítéséhez. Mivel 
akadálymentesítettük a jár-
dát, és az lejt, az árok mély 
kapaszkodó korlátot készí-
tünk hozzá, hogy télen is 
lehessen közlekedni. A hí-
don már elkészült a korlát. 
A munkát Daradics Kálmán 
és Kleisz György  végezte, il-
letve végzi „társadalmi mun-
kában”. Az alapanyagokat az 
Önkormányzat biztosítot-
ta,  az áramot a közeli lako-
sok szolgáltatták, a festéssel 
a mai napon készültek el a 
közfoglalkoztatottjaink. Kö-
szönet mindenkinek!
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ÓVODAI HÍRADÓ MÁRCIUS
Mindennapjainkat több 

érdekes esemény tette válto-
zatossá a közelmúltban.

Egészségnap kereté-
ben  Schnell  Aranka védő-
nő tartott előadást a fogak 
helyes ápolásáról, védelmé-
ről. Beszélgetés keretében 
hatalmas szemléltető esz-
közökkel ismerhették meg 
a gyerekek a fogak fajtáit, 
a fogápolás hagyományos 
és modern eszközeit (pl.: 
elektromos fogkefe). Nagy  
élményt jelentett az a lehe-
tőség, hogy az általa  hozott 
tárgyakon gyakorolhatták a 
helyes tisztítást.  Az egész-
séges és kevésbé szükséges 
ételek rendszerezése a na-
gyobbak ismereteire épített, 
s a tanultakat a  feladat  la-
pokon keresztül  mélyíthet-
ték el.

Az Erdősmecskei  Német  
Önkormányzat  szervezés-
ében és meghívására egy 
jól ismert meseelőadáson 
vettünk részt a kultúrház-
ban,  A Piroska és a farkas 
jelenetei és vicces fordulatai 
jókedvre serkentett gyere-
ket, felnőttet egyaránt. Ar-
ról hogy a „gyomrunk ne 
maradjon üresen,” a nyug-
díjasok gondoskodtak:  a   
gyerekek örömmel fogyasz-
tották el a rágcsálni valót és 
a  teát.  Az esős idő pedig kü-
lön élményt nyújtott, hiszen 
Laci bácsi  buszos  szállítá-
sa  a  kirándulásainkra em-
lékeztetett. Igaz,  ha   csak   

az időjárás engedi,  igyek-
szünk minél többet sétálni, 
minden látnivalót felfedezni, 
megnézni, s élvezni a falunk 
kínálta jó levegőt, szabadsá-

got, mely közvetlen környe-
zetünket alkotja.

Sokan kedvelik, sokan el-
lenzik a Nőnap megünnep-
lését.   Úgy gondoltuk a  mi  

kis „óvodás hercegnőink” 
megérdemlik a köszöntést. 
Dramatikus játék keretében 
a fiúk örömmel adták elő   
„A három kismalac”  mesét, 
majd a mindenki által na-
gyon kedvelt „csókos” dalok-
kal, versekkel köszöntötték 
őket. Végül a fő attrakció a 
fiúk készítette papírvirág át-
adása volt, amit megilletőd-
ve fogadtak lányaink. Büsz-
kék vagyunk a jó kiállású, 
bátor,   daliás   legényeinkre, 
akik közül néhányan a fel-
nőttekről sem feledkeztek 
meg, és őket is felköszön-
tötték.

Március 15-e megün-
neplését a csákó-hajtogatás-
sal, nemzeti színű zászlók, 
és tulipánok készítésével, il-
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letve  a     hét utolsó mun-
kanapján, -   a középső- és 
nagycsoportosok részvételé-
vel -  az iskolai ünnepségre 
való készülődéssel  kezdtük 
meg.  Nagy  tetszést  aratott 

a  megemlékezés,  és  utána 
a közös hancúrozás és lufi-
zás a sulisokkal. Az óvodába 
már egy nagy csokor nárcisz-
szal érkeztünk vissza, mellyel 
Pásztiné, Erzsi néni a saját 
kertjéből szedett,  s  ajándé-
kozott meg bennünket. Az 
ünnep  folytatása  már a ki-

csikkel együtt történt:  ver-
seltünk, énekeltünk és kitűz-
tük épületünk elé a  nemzeti 
színű zászlóinkat, mellyel  
Éva – a Polgármester  néni 
is megtisztelt bennünket.

Jutka néni - a Petőfi ut-
cai vendégházakból -  már   
nem először lepett meg min-
ket egy általa készített nagy-
méretű babával. E mellé még 
meghívást is kaptunk biro-
dalmába. A jó időt kihasz-
nálva megnéztük a juh- és 
kecskeállományt:  a   külön-
böző fajtájú és színű gidákat, 
barikat, akik még hangjuk-
kal is köszöntöttek minket. 
Itt ízelítőt kaptunk az állat-
tartás szépségeiről, munká-
járól, a kisgidák szopizásáról, 
az állatok eledeléről stb. Re-
méljük, máskor is lehetősé-
günk lesz ilyen kirándulásra!

Az óvoda dolgozói nevé-
ben  Mindenkinek  nagyon 
kellemes Húsvéti ünnepeket 
kívánunk!

Csibi Zoltánné

Meseelőadás 
Erdősmecskén

Egyszer volt, hol nem 
volt… általában így kezdő-
dik minden mese. De csak 
általában, ugyanis 2016. 
március 4-én, pénteken, az 

Erdősmecskei Kultúrház-
ban teljesen másképp tör-
tént minden…

 „Piroska és a farkas” cím-
mel hirdettük meg az elő-
adást, ám a délelőtt a kö-
szöntő után dolgozatírással 
kezdődött… A színész, aki 
Szekszárdról érkezett hoz-
zánk, beszámolót szeretett 
volna íratni az erdei állatok-
ról, főleg a veszélyes farkas-
ról. A gyerekek persze rög-
tön felvilágosították, hogy 
ők mesére várnak, így elkez-
dődött az előadás.

A mesében Piroska mel-
lett megismertük Wolf-
gangot, a farkast, és azt is 
megtudtuk, hogy Piroska 
anyukája aneszteziológus 
volt. Egymás után pörögtek 
az események, sok nevetéssel 
és tapssal gyorsan elszaladt a 
délelőtt.

Az Erdősmecskei Né-
met Önkormányzat szerve-
zésében a Szekszárdi Német 
Színház „Mesék a bőrönd-
ből” sorozatának egy újabb 
meséjét tekinthették meg –
tanórán kívüli nemzetisé-
gi programként- az Erdős-
mecskei Óvoda növendékei, 

valamint az Erdősmecskei 
Általános Iskola tanulói. És 
mivel tudjuk, hogy minden 
gyerek szereti a mesét, ezért 
vendégeket is hívtunk az elő-

adásra: Nagypallból az óvo-
dások, Geresdlakról az isko-
lások érkeztek még hozzánk.

A mese után teával és rág-
csálnivalóval láttuk vendégül 
a kicsiket, akiknek nagyon 
ízlett minden. Köszönjük a 
Nyugdíjas Klub tagjainak, 
Kuszter Ádámné, Rézi né-
ninek és Nagy Jánosné, Gizi 
néninek a vendéglátás során 
nyújtott segítséget.

Köszönetet mondunk to-
vábbá Benkovics Győzőné, 
Éva polgármester asszony-
nak és Erdősmecske Község 
képviselő testületének, hogy 
biztosították számunkra a 
Kultúrházat.

Végül, de nem utolsó sor-
ban pedig köszönjük a Ba-
ranyai Német Önkormány-
zatok Szövetsége pályázati 
támogatását.

Reméljük, hogy még sok-
szor szervezhetünk ilyen 
délelőtti programokat a 
gyerekeknek, mert csillogó 
szemeiket látva tudjuk, jól 
érezték magukat rendezvé-
nyünkön!

Hengl Mónika
Erdősmecskei Német 

Önkormányzat elnöke
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Erdősmecskei 
Hírmondó

Erdősmecske önkormányzatának kiadványa.
Polgármesteri Hivatal 7723 Erdősmecske, Petőfi utca 40.
Telefon: 30/505-1172. E-mail: hivatal@erdosmecske.hu

Nyomdai munkák: Milpress Kft. 2400 Dunaújváros, 
Verebély utca 8. Felelős vezető: Molnár Gergely ügyvezető

Elérhetőség, telefonszámok
Polgármesteri Hivatal 

7723 Erdősmecske, Petőfi utca 40. 
Telefon: 30/505-1172. E-mail: hivatal@erdosmecske.hu

Polgármester: 
Benkovics Győzőné 
Tel.: 20/313-4099. E-mail: polgarmester@erdosmecske.hu

Jegyző: 
Dr. Tóth Sándor 
Tel.: 69/351-101. E-mail: jegyzo@erzsebetikoh.hu

Aljegyző: 
Földvári Edit 
Tel.: 69/351-101. E-mail: aljegyzo@erzsebetikoh.hu

Nagypalli kirendeltség: 72/466-752
Erdősmecskei Német Önkormányzat 

7723 Erdősmecske Petőfi utca 113.  
Elnök: Hengl Mónika 30/326-2768

Német-Magyar Baráti Egyesület Erdősmecske, 
Erdősmecskei Tánccsoport vezetője: 
Hengl Melitta 30/750-7237

Óvodavezető: 
Lőrinczné Takács Aranka 30/842-7758

Iskolavezető: 
Kellerné Ömböli Emőke 72/455-102

Családsegítő szolgálat:72-465360
Orvosi rendelő: 

Dr. Menczer Gábor 72/465-078
Nyugdíjas Klub 

Vezetője: Hengl Jánosné 30/613-2755
E-on hibabejelentő: 06-40-200-636
Mezőföldvíz: Pécsvárad: 72-466-377
 Paks: 06-40-462-000

Kis anyakönyv
Sajnos megint fogyatkozott a lakosság. 
Március 4-én elhunyt Kreutz Istvánné Vávi néni, 

senki sem gondolta, hogy már nem jön haza.
A gyászoló hozzátartozókkal együtt érzünk és kö-

szönjük a család évek óta tartó támogatását.

Könyvtár
A Hivatal elköltözésé-

vel felszabadult egy helyi-
ségünk, melyet könyvtár-
rá alakítunk. Egyenlőre a 
padlózatot készítettük el 
Teiml Tibor, Kleisz György 
Harcz Ferencné és jóma-
gam szponzorálásával, va-
lamint  új függönyök kerül-

tek az ablakokra. A Csorba 
Győző könyvtár támoga-
tásával kaptunk szőnye-
get, búrorokat, számítógé-
pet, nyomtatót, projektort, 
így már nem lesz akadálya 
annak, hogy kulturált kö-
rülmények között lehessen 
művelődni.

Kinevezés
Földvári Edit március 1-től az Erzsébet Közös 

Önkormányzati Hivatal aljegyzője.
Gratulálunk a kinevezéséhez.

Önkormányzat

Start
Március 1-el elkezdődött a Start közmunka prog-

ram. 10 főre 12 hóra 13 429 281ft támogatást kapunk 
a Belügyminisztériumtól, mely összeg tartalmazza a 
bért, a járulékokat, a munkaruhát, tárgyi eszközt, be-
ruházási költségeket.


