
Nyári élet az óvodában

Tanévzáró - Ballagási ün-
nepségünk izgalmai után ki-
csit a kötöttségektől „meg-
szabadulva” fellélegeztünk, 
és elkezdődtek a játékos he-
tek a mi óvodánkban is. 

Júniusra is jutott több ér-
dekes program, a sok év-
közi kirándulás után még 
Mohácsra is sikerült eljut-
nunk.  A „nagybuszos” uta-
záson gyakoroltuk az illem-
szabályokat, beszélgettünk az 
utazó emberekkel, akik mo-
solyogva figyelték a lelkes – 
beszédes csapatunkat. Nagy 
tetszést aratott a Duna-folyó 

látványa, a kompozás a Szi-
getbe.  Először néhány kis-
gyerekben félelmet keltett a 
vízre szállás élménye, de rö-
vid idő alatt megnyugodtak, 
s visszafelé már a magasla-
ti részről néztük a várost, és 
a rakparti épületeket, a tá-
voli motorcsónakokat.  Vá-
rosnézés a sétálóutcán, majd  
a  Ciao – Ciao  nevű olasz 
Cukrászdában, nagyon ba-
rátságos kiszolgálás mellett 
mindenki a kedvenc fagyijá-
val hűsíthette le magát.

Egy kis pihenés után egy 
gazdagon felszerelt játszóté-

ren vezettük le energiánkat. 
A mászás, csúszdázás, hin-
tázás, futkosás közben jól 
esett az Erika néni által cso-
magolt ebéd, majd uzsonna, 
üdítő.  A kirándulás költsé-
geit a jelmezbáli bevételből 
finanszíroztuk.

A „Biztonságos Óvoda” 
cím elnyerésére beadott pá-
lyázatunk sikeres elbírálás-
ban részesült. Egy délelőtt 
folyamán a gyerekek moz-
gásos játékokon, és feladat-
lapok rajzos megoldásain 
keresztül adtak számot gya-
logos, és járművekkel kap-

csolatos közlekedési ismere-
teikről. A hozzánk érkezett 
szakértő értékelte a gyere-
keink tudását.   Az értékelés 
eredményeként megkaptuk 
a Biztonságos Óvoda címet 
(kifüggeszthető tábla formá-
jában) és kisebb jutalmakkal 
ajándékozta meg a legügye-
sebb gyerekeket. 

Az Országos  Katasztró-
favédelem  a  „Tűzoltók ál-
dozatos  munkájáról” kiírt 
rajzpályázatra öt jó rajzkész-
ségű gyermek munkáját 
nyújtottuk be.

(Folytatás a 3. oldalon) 

A „zöld napon” mindenki zöld póló viselésével fejezte ki a környezetünk tisztaságáért, megőrzéséért való elkötelezettségét

2017. június
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Családi programok Erdősmecskén: 
Gyereknap és főzőverseny

2017-ben is családi dél-
utánt tartottunk Erdős-
mecskén, melynek keretében 
összekötöttük a gyermekna-
pi programokat a hagyomá-
nyos főzőversennyel. A jó 
hangulat ez alkalommal sem 
maradt el!

A délután folyamán 14 
órától rodeo bika és légvár 
állt a gyerekek rendelkezé-
sére, fél háromra pedig meg-
érkezett hozzánk az arcfestő 
is, aki már harmadik alka-
lommal látogatott Erdős-
mecskére, hogy gyönyörű 
pillangókat, édes háziállato-
kat, vagy vérmes vadállato-
kat varázsoljon a gyermekek 
arcára. Gergő bácsi ez alka-
lommal is el volt foglalva, 
pihenésre nem maradt ideje, 
amíg a sok várakozó gyer-
mekarcra kívánság szerint 
mintát varázsolt.

Fél négytől az Erdős-
mecskei Óvoda és Iskola 
pedagógusai érdekes sorjáté-
kokkal készültek a gyerekek-
nek, közben pedig az Ófalui 
Tűzoltók konyhatűz-oltás-
ra várták az érdeklődőket. A 
program során a gyerekek a 
tűzoltóautóba is beülhettek, 
egy körre ki is próbálhatták, 
hogy milyen a tűzoltóautó-
ban utazni.

Miközben a gyermekek 
a különböző programokon 
szórakoztak, a felnőttek is 
nekiláttak a finom babgu-
lyás elkészítésének, melynek 

18 órára kellett elkészülnie. 
Összesen 11 csapat nevezett 
idén a versenyre és a zsűri 
tagjainak ismételten nehéz 
feladata volt, hiszen 11 kü-
lönbözően ízesített, de kivá-
lóan elkészített babgulyást 
kellett végigkóstolniuk. Vé-

gül a ,,Nyugdíjas Klub” csa-
pata a 3., az ,,Ezek csak mi 
lehetünk” csapat a 2. helyet 
főzte meg magának, az első 
helyet pedig a Javahús csa-
pata  nyerte el. Gratulálunk 
a nyerteseknek és minden 
résztvevőnek, hiszen idén is 
egy jó hangulatú rendezvé-
nyen vehettünk részt!
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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
2017. június 10-én Limberger Bettina és Berczi Balázs 
házasságot kötött.
Gratulálunk! Töltsenek együtt hosszú boldog éveket!

Elkészült a Ravatalozó 
előtti tér átalakítása

Erdősmecskei stifi nyert 
a Fekedi fesztiválon

Az első helyezést Kehlmann János kapta a legfinomabb szalámiért

(Folytatás az 1. oldalról)
A katasztrófavédelem  két 

képviselője személyesen fel-
kereste óvodánkat,  gratulált, 
és ajándékokkal köszönte 
meg az érintetteknek szor-
galmukat, ötletes rajzaikat,  
témaválasztásukat. Meghí-
vást kaptunk a Pécsi Tűzol-
tóság megtekintésére, amit 
örömmel elfogadtunk a kö-
vetkező tanévre.

Környezetünk védelme 
érdekében az országos felhí-
váshoz mi is csatlakoztunk.  
A „zöld napon” mindenki 
zöld póló viselésével fejez-
te ki a környezetünk tiszta-
ságáért, megőrzéséért való 
elkötelezettségét.  E nap 
témája a szelektív hulladék-
gyűjtés, a Föld szennyezésé-
nek elkerülése, a levegő tisz-
taságának megőrzése volt.   

Az Erdősmecskei Önkor-
mányzat, és a Német önkor-
mányzat által szervezett Fő-
zőverseny-és Gyereknapon 
a nagy hőség ellenére a gye-
rekek lelkesen vettek részt a 

sor, és ügyességi versenye-
ken, melyen a győzteseket 
Hengl Melitta édességekkel 
jutalmazta. 

Jó volt együtt látni a csa-
ládokat, megszólítani egy-
mást, s beszélgetni volt óvo-
dásainkkal.

A nyárra jó pihenést, ki-
kapcsolódást, kellemes idő-
töltést kívánunk mindenki-
nek! 

 Az óvoda dolgozói

Nyári élet az óvodában
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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

AUSSTELLUNG KIÁLLÍTÁS AUSSTELLUNG KIÁLLÍTÁS AUSSTELLUNG KIÁLLÍTÁS 

A szerb templom mellett, Baranya megye, 7723 Erdősmecske, Hunyadi utca  
KULTURHAUS GALERIE METSCHGE 

Gegenüber der Orthodoxen, Serbischen Kirche, Hunyadi utca, 7723 Metschge, Branau 
 

MEGHÍVÓ 
HERZLICHE EINLADUNG ZUR VERNISSAGE  

 

MAGYARORSZÁG 
RAJZOLVA  

UNGARN IN DEN FINGERN 
P E T E R  S C H M I D  

  

Szombat, 2017. június 24. 16.00 óra - Samstag, 24. Juni 2017, 16:00 Uhr 

Megnyitja – Begrüssung 

Benkovics Győzőné Éva 
Erdősmecske Polgármestere – Bürgermeisterin Metschge 

 
Rövid ismertető – Kurze Einführung 

Peter Schmid 

Mindenre figyelő – Moderation 

Hengl Melitta 

Német-Magyar Baráti Egyesület Erdősmecske - Deutsch-Ungarische 
Freundschaftsvereinigung 

Segítő – Kuratorin & Assistenz 

Pál-Schmid Gabriella 

 Research Education Design in Science Art Technology for Peaceful Sustainable 
Development 

Büfé – Buffet bis 17:45 Uhr 

FINISSAGE 
Péntek, 2017. július 14. 16.00 óra - Freitag, 14. Juli 2017 16:00 Uhr 


