
2016. június

A kis óvodások nagy kirándulása 
Mohácsra

Ovis-társunk  Käsz  Gergő meghívására egy „nagybuszos”  utat 
szerveztünk  Mohácsra.  Nagy élmény volt a pályaudvaron talál-
ható sok-sok  busz, aztán  a  Gergő  otthonában található renge-
teg játék, amivel mindenki játszhatott. Köszönjük,  ahogyan  a 

vendéglátást, és az  ínyencségeket is!  Ezt követően   a sétálóutca 
forgatagába vetettük bele magunkat, ahol nem maradhatott el a  
fagyizás,  vagy  jégkásázás sem. Majd kompra szálltunk és a városi 
játszótér sem maradhatott ki a kirándulásból
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Ballagnak a nagyok, vajon hova 
mennek…?

Május 28-án   a   virágokkal 
feldíszített csoportszobánk-
ban  tartottuk meg  évzá-
ró –búcsúzó ünnepélyünket, 
melyen megköszöntük  az   
Önkormányzatainknak,  és 

a  Támogatóinknak,  az év 
során a programjainkhoz  
nyújtott anyagi, és erkölcsi  
hozzájárulásait,  a szülőknek 
a segítségét,    együttműkö-
dését,  és az óvodai  dolgozók  

elhivatott munkáját. A gye-
rekek műsorát a koruknak 
megfelelő  magyar és német 
nyelvű  versekből , dalokból 
, színjátékból, táncokból ál-
lítottuk össze. A délelőttöt 

a 4 ballagó nagycsoportos - 
Käsz Gergő,  Strung   Nimród, 
Gungl  Misi, és Köbli Kristóf -  
személyes, emlékezetes per-
ceivel, és  a gyerekek meg-
ajándékozásával  zártuk.

Kreatív nyári-szünet
Kedves Gyerekek!
Az Erdősmecskei Német Önkormányzat és a Német-

Magyar Baráti Egyesület Erdősmecske „Kreatív nyári-szü-
net” címmel a nyár folyamára programokat szervez nektek, 
hogy a szünidőt játékosan, de még is hasznosan töltsétek.

A program keretében csütörtökönként a „Kultúrpont”-
ban (Petőfi u. 40.) várunk benneteket!

A helyszínt Erdősmecske Község Önkormányzata biz-
tosítja.

Első időpontok:
2016. június 23., 9.30 órakor: Kreatív nyár 1.
2016. június 30., 9.30 órakor: Kreatív nyár 2.

A programon a részvétel ingyenes, de jelentkezéshez kötött, jelentkezni Hengl Melittánál lehet!
Szeretettel várunk benneteket!
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Nyári élet: Júniusi  élmények itthon, és távolabb …
Máriagyűdi kirándulá-

sunk  hitoktatónk,  a Pécsi 
Egyházmegyéhez benyúj-
tott  sikeres  pályázatának 
köszönhetően valósulha-
tott meg, mellyel lehetősé-
get kaptunk a  híres kegy-
hely megismerésére. Pekler 
Mátyás  mecseknádasdi   
atya már ott várt bennün-
ket,  majd  a „sekrestyés”  
néni  meghitt, kedves szó-
val,  gyermeknyelven  mu-
tatta be  a templom része-
it, régi történeteket mesélt. 
Olyan  jeleneteket ismer-
tünk fel a mennyezet,  és 
az  oltárnak a  festménye-
in,  melyekről a foglalkozá-
sokon már hallottak a gye-
rekek.  Felejthetetlen élmény 
volt a rengeteg lépcsőfoknak 
a megszámlálása.  A játszó-
téren nagyot    játszottunk, 
aztán   a természettel dacol-
va  kicsit megáztunk,  majd 
Pécsváradra érve  fagyiztunk  
is.  Köszönjük Zsuzsa  néni-
nek,  az     ajándék szentké-
pet,  a  rózsafüzért,   és a  szép 
élményeket!

Jó hangulatú gyerek-és 
sportnapot tartottunk óvo-
dánkban jún. 3-án. Igaz, az 
eső meghiúsította a tervezett  
udvari programot, de ez sen-
ki kedvét nem szegte, hiszen 
van már nekünk tornater-
münk! Az emeleti  helyiség-
ben  egyéni-és sorversenye-
ket szerveztünk, amiben a 
kicsik is aktívan küzdöttek a 
győzelemért. A z ebéd utá-
ni jutalom, – a  desszert – a 
dajkánk,  Gyöngyi néni férje 

által felajánlott jégkrém volt, 
melyet ezúton is köszönünk!

A következő hét is kirán-
dulásokkal, borsófejtéssel, 
eprészkedéssel, sok udvari 
játékkal  telt. 

Ovis-társunk  Käsz  Ger-
gő meghívására egy „nagy-
buszos” ,  menetrend szerinti 
közlekedéssel  is megismer-
tető  utat szerveztünk  Mo-
hácsra.  Laci bácsi két „fu-
varjának”  segítségével  értük 
el  a  mecskei vasútállomást,  
kicsit hallgattuk a patakcso-
bogást, s máris érkezett a „já-
rat”, mely a célba vitt ben-
nünket.  Nagy élmény volt a 
pályaudvaron található sok-
sok  busz, aztán  a  Gergő  
otthonában található ren-
geteg játék, amivel minden-
ki játszhatott. Köszönjük,  
ahogyan  a vendéglátást, és 
az  ínyencségeket is!  Ezt kö-
vetően   a sétálóutca forga-
tagába vetettük bele magun-

kat, ahol nem maradhatott 
el a  fagyizás,  vagy  jégká-
sázás sem, … kinek-kinek 
kedve szerint!?   Az élmé-
nyek fokozását jelentette  a   
kompozás a Dunán, majd  a  

hatalmas fajátékokkal fel-
szerelt városi játszótér, mely 
az  eddig  ismeretlen játékok  
kipróbálására is adott lehe-
tőséget.  Néhányan  alvásba  
szenderültek, így   utazták 
végig a hazafelé vezető utat, 
de megérte!

Az önkormányzat kertjé-
ben termett zöldborsó kifej-
tése (kóstolása) szintén nagy 
örömöt jelentett számunkra . 
Ezen már csak az” eperföldi” 
szüret tudott túltenni, hisz 
oly szorgalmasan keresték a 
minél nagyobb, és pirosabb 
gyümölcsöt, hogy  öröm volt 
nézni! Hát még a fejünket 

hogy kapkodtuk, a folyama-
tos „Nézd óvónéni!”  Nézd 
óvónéni! – kiáltásokra. Sze-
rencsére mindenki ehetett 
belőle ebéd után, mivel nem 
volt közöttünk senki, aki al-
lergiás rá!

Ígéretünkhöz híven, még  
az  idei tanévben ismét el-
látogattunk Lovászhetény-
be is. Mindig nagy öröm-
mel hívnak bennünket az 
ott lakó gyerekek, s a játszó-
teret, a szép,  tágas   környe-
zetet  vidáman vették most 
is  birtokukba.  Persze  a sok  
mozgás, játék előhozta éhsé-
güket – szomjukat  is, melyet 
a vendéglátók által kínált fi-
nom pogácsával, ásvány-
vízzel csillapítottunk. Kö-
szönjük a frissen  sült  sajtos 
„pogit”!  A  játék, a foci, a 
családias környezet, a leendő 

ovisokkal való találkozás  él-
ménye közben  az idő  úgy 
elrepült, hogy a falujárásra 
már nem futotta. Ezt szeret-
nénk majd ősszel pótolni. 

Az óvoda július 1-től  au-
gusztus 1-ig zárva van.  Júli-
usban a Nagypalli Óvoda az 
ügyeletes, augusztusban pe-
dig mi látjuk el ezt a felada-
tot. Az igényeket, kérdéseket 
az óvodavezetőnél kell jelez-
ni.  Telefon:06306572017

A szünetre mindenkinek 
sok-sok élményt, jó pihe-
nést, tartalmas feltöltődést 
kívánunk!

Az óvoda dolgozói
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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

Pécsváradon, a  „Bozsik program” záróünnepségén,  kitartó focis-
táink érmet, és emléklapot kaptak. Köszönjük Bátai Sándornak  a 
türelmet, és az  egész éves munkáját

Főzőverseny, 
gyermeknap

Idén is nagy sikere volt 
a főzőversennyel egybekö-
tött gyermeknapnak, melyet 
az Önkormányzat és a Né-
met Önkormányzat közösen 
szervezett. Az időjárás nem 
alakult a legszerencsésebben, 
előkerült esőkabát, gumi-
csizma, esernyő, mentő, de 
délutánra kisütött a nap és 
a gyermekek  élvezni tudták 
a versengést, a légvárat, és a 
rodeó bikázást. Nagy öröm-
mel fogadták Ibi néni fel-
ajánlásával a finom kalácsot. 

Míg a gyermekek játszottak 
a felnőttek sem tétlenkedtek, 
mind a 12 benevezett csapat 
elkészítette a pörköltjét, és a 
zsűri elé vitte. Most is csak 
fél pontok választották el a 
csapatokat egymástól a szo-
ros versenyben. A nyertes a 
Húsgyúrók csapata lett, 2. a 
Tamások csapata, 3. az Ön-
kormányzat csapata. A Pis-
kóták csapata különdíjat  ka-
pott. Remélem mindenki jól 
érezte magát, és jövőre ismét 
találkozunk!


