
2016. október

Náni néninél jártunk

Apaceller Jánosné idén töltötte be 94. évét, ő a legidősebb a falunkban, ebből az alkalomból köszöntöttük otthonában
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Október az idősekről szól
Idén október 22-én tar-

tottuk az idősek napját.  Or-
szágszerte ebben a hónapban 
köszönik az időseket hol ki-
sebb, hol nagyobb ünneplés-
sel. Évek óta a gyerekek és a 
tánccsoport tagjai, valamint 
a Csorba Győző Könyv-
tár műsorával köszöntjük a 
meghívottakat. Községünk-
ben az idei belépő 55 éve-
sekkel a létszám 126 fő lett. 
Nagy örömünkre szolgált, 
hogy most is nagyon sokan 
elfogadták a meghívásun-
kat, és együtt töltöttük ezt 
az estét, amely nagyon jól si-
került, reméljük többek szá-
mára emlékezetes marad. A 
vendéglátás nagyszerű, a ze-
nekar fergeteges volt.
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Vidám őszi napok az óvodában
Szeptember 30.  (Bene-

dek Elek születésnapja)   A   
népmese napja határokon 
átívelő mozgalommá vált.  
Csatlakozásunkkal mi is be-
kapcsolódunk a népmesét 
szeretők közös ünneplésé-
be. Ezen a napon az óvó né-
nik bábszínházba invitálják 

a gyerekeket, az ő személyes 
előadásukkal próbálják ré-
szükre a magyar kulturális 
örökség hagyományait to-
vábbadni.  A gyerekek nagy 
tapssal jutalmazták a „Kacor 
király” c. mesét.

A kellemes időjárást ki-
használva sokat gyűjtöget-
tünk az Ősz kincseiből, me-
lyeket t a hétköznapokban, a 
változatos tevékenységek so-
rán fel is használtunk.

Az őszről szerzett ismere-
teiket foglalta össze az a ve-
télkedő, amelyet csapatokba 
szerveződve bonyolítottunk 
le.  A feladatokat / gyümöl-
csök, zöldségek rendszere-
zése, párosítás, puzzle stb./ 
nem csak jól, hanem egy-
máshoz alkalmazkodva kö-
zösen kellett megoldaniuk.  

A gyűjtött pontok meg-
számlálása után az ered-
ményhirdetés, a dicséret, és 
a jutalmazás következett: 
matricák, és a Gyöngyi néni 
férje által felajánlott jégkré-
mezés.

Folytatódtak a foci- edzé-
sek óvodánk tornatermében, 

illetve a vasárnapi mérkőzé-
seken lányaink-fiaink egyre 
ügyesebben, „gól-veszélye-
sebben” veszik fel a harcot el-
lenfeleikkel. Hajrá gyerekek! 

Október 21-n, az 1956-s 
forradalom 60. évfordulójá-
ról verssekkel, „lyukas”zászló 

festésével, „a korábbi” és a „ 
valódi- mostani”  címerünk-
ről való beszélgetéssel emlé-
keztünk meg.

 Az időseket Erdősmecs-
kén köszöntöttük, igaz, az 
egészen aprók még nem, de 
a nagyok mellett már a fiata-
labb óvodásaink is örömmel 
énekeltek, verseltek, és tán-
coltak: s reményeink szerint 
„boldogsággal” töltötték be a 
termet mindannyiunk szá-
mára.

 Óvónők
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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
Daradics Gábor tragikus hirtelenséggel 
elhunyt 2016. október 24-én.
Őszinte részvétünk a családnak és a hoz-
zátartozóknak!

Az óvodai kerítés építésében segítő szülők Bitter Norbert és Nyul 
Zsolt (a képen), valamint Schmidt János önkéntes, Kleisz György és 
Teiml Tibor, képviselők munkáját köszönjük!

Óriástök termett 
a kertünkben…

Köszönet 
a segítőknek


