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November 10-én az ovisokkal meglátogattuk az Önkormányzat által kialakított és a Csorba Győző Könyvtár által berendezett szép, új 
könyvtárhelyiségünket. A gyerekek perceken belül birtokba vették a helyiséget, a könyveket sorra mind átlapozták. Végül eljátszottuk 
az Oroszlán a könyvtárban című mesét (Írásunk a 3. oldalon olvasható)

Oroszlánok a könyvtárban
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Óvodai események

Lovászhetényben sem 
maradhatott el az idősek 
köszöntése. Vidám versein-
ket, táncainkat nagy tapssal 
és kiadós vacsorával jutal-
mazták. Örömmel fogadtuk 
a nézők tetszésnyilvánítását, 
további buzdítását. Szin-
tén Lovászhetényben szíve-
sen tettünk eleget egy másik 
meghívásnak, amelyen a mű-
füves focipálya ünnepélyes 
átadása történt. Ügyes focis-
táink örömmel próbálták ki 
labdapasszolási képességei-
ket, Laci bácsi irányításával, 
az új helyszínen. A fáradtsá-
got pedig hamar feledtette a 
finom eszem-iszom. Az uta-
zást Erdősmecske Község 
Önkormányzatának falubu-
szaival oldottuk meg. 

Felejthetetlen élményt 
nyújtott az Önkormányzat 
finanszírozásából meghí-
vott Csurgó zenekar. “Igazi” 
koncerthangulatot teremt-
ve, a gyerekeket is bevonva 
az éneklésbe vidám hangu-
latban ismerkedtünk meg a 
hangszerekkel, zenészekkel. 

A dalok, versek az ősz téma-
körhöz kötődtek. Szívesen 
kapcsolódtunk be az ismert 
dalok előadásába. Örömmel 

vettük, hogy a partnerkap-
csolatoknak köszönhetően, 
a zengővárkonyi óvodások is 
eleget tettek a meghívásunk-

nak, hiszen mi is többször 
jártunk már náluk. Büszkén 
mutattuk meg nekik szép, új 
óvodánkat is. Köszönjük a 
támogatást az Önkormány-
zatnak! Reméljük lesz még 
folytatása!

Már előre készültünk a 
lovászhetényi Márton-na-
pi felvonulásra a lámpások 
barkácsolásával. Aktuális 
versekkel, dalokkal jártuk be 
a falut. De jó is volt, hogy a 
sötétben csak a kis mécse-
sek és a szemünk világított!  
A helyi templomban az ol-
tár feletti Márton kép szem-
lélése közben is énekeltünk, 
imádkoztunk. A jó hangulat 
tetőzött a tábortűz látványá-
val és finom libapecsenyével, 
zsíros kenyérrel, teával. A 
gyerekek a mozgásigényüket 
a műfüves pályán elégítették 
ki. Az erdősmecskei ovisok 
és szüleik részvételét az Er-
dősmecskei Önkormányzat 
biztosította a két falubusz-
szal. Köszönjük mindenki-
nek a lehetőséget!

Óvónők
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Márton-napra 
készültünk

A lovászhetényi lámpá-
sos felvonulásra nemcsak az 
óvoda falain belül készül-
hettek a gyerekek, novem-
ber 3-án az őszi szünetben 
„Márton-napi ludasságra” 
hívott meg minket az Er-
dősmecskei Német Önkor-
mányzat és a Német-Ma-
gyar Baráti Egyesület, mely 
alkalommal egyedi lámpá-
sokat barkácsoltak az ovi-
sok, és a résztvevő iskolá-
sok egyaránt. A helyszínt  
Erdősmecske Község Ön-
kormányzata a Kultúrház-
ban biztosította nekünk. A 
gyerekek nagyon élvezték a 
foglalkozást, teljesen elmé-
lyültek a feladatban, ragasz-
tottak, vágtak, színeztek, 
végül gyönyörű alkotások 
születtek.

November 10-én az ovi-
sokkal meglátogattuk az 
Önkormányzat által kiala-
kított és a Csorba Győző 

Könyvtár által berendezett 
szép, új könyvtárhelyisé-
günket. Jómagam, a Nem-
zeti Művelődési intézet 
munkatársaként könyvtá-
ros játszószobát szervez-
tem a gyerekeknek, ahol 
mesét olvastunk, beszélget-
tünk, a könyvtárhasználat 
szabályaival, lehetőségei-
vel ismerkedtünk. A gye-
rekek perceken belül bir-
tokba vették a helyiséget, a 
könyveket sorra mind átla-
pozták. Végül eljátszottuk 
az Oroszlán a könyvtárban 
című mesét, melyet előzőleg 
felolvastam. A programot a 
gyerekek nagyon élvezték 
és megbeszéltük, hogy még 
nagyon sok könyv vár itt rá-
juk, ezért gyakrabban visz-
szatérünk még a könyvtá-
runkba.

Neichl Noémi
Nemzeti Művelődési 

Intézet munkatársa

Általános iskolásaink is látogatást tettek a könyvtárban. Érdeklődve hallgatták Hengő Melitta a Nemzeti művelődési Intézet munka-
társának előadását 
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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

Beharangozó
December 4-én 11 órakor lesz az Adventi gyertyagyújtás 
a régi hivatal udvarán. Mint évek óta most is  a gyerekek 
énekelnek néhány karácsonyi dalt, majd beigli, tea és for-
ralt bor várja az érdeklődőket.

q

December 17-én délelőtt 10 órakor lesz a falukarácso-
nyi műsor a Csorba Győző Könyvtár közreműködésével 
a kultúrházban, és az előadást követően a csomagok ki-
osztására kerül sor.

Kiállítás a Kultúrházban

Álmaink promenádja címmel nyílt kiállítás a Kultúrházban 2016. október 28-án. A sok szép fotó a 150 éves bécsi Ringstrasséról készült 
Herbert Hrachowina által.  A képen a fotóművész látható feleségével, aki a fotóművész gondolatait fordította

Pályázat
Községünk 6 500 000 Ft támogatást nyert, melyet a 

ravatalozó előtti tér átalakítására fordíthatunk.


