2016. február

Farsang az iskolában: felejthetetlen, szívmelegítő és áramszünettel egybekötött

Családi mulatság
Az erdősmecskei farsangi mulatság – február 12én délután – az iskolások,
szülők, nagyszülők, testvérek, tanárok és házastársaik részvételével, idén először
CSALÁDI FARSANG címen (kb. 30 fővel) áramszünettel indult. Ez persze azt
is jelentette: semmi zene (!),
semmi világítás, csak gyertyafény, ... és kezdődhet a
„vacsora”. Nagyon hangu-

latos volt, ahogy ültünk az
asztalok körül, körvonalakban látva a szendvicseket és
a finomabbnál finomabb süteményeket – mind szülők,
nagyszülők, tanárok készítményeit.
A harapnivalók után –
még teljes sötétség előtt –
fantáziadús jelmezekbe öltözött gyermekekkel együtt
zajlott néhány izgalmas vetélkedő, míg végül hatalmas

HURRÁ!!! -val üdvözöltük
valamennyien a visszatérő
lámpafényt. Ezután kezdődhetett a hagyományos
zenés, táncos ünneplés, sok
ügyességi- és meglepetésjátékkal kicsiknek és nagyoknak egyaránt. (Egyik vicces
játék során sikerült néhány
szülőből „papot”, „bábát” és
„kisbabát” varázsolni, a tanulók legnagyobb örömére).

A táncparketten mindnyájan együtt táncoltunk: fiatal – idős, kicsi - nagy, egyszerűen együtt és élvezettel.
Értékes és felejthetetlen pillanatokat éltünk át. Minden
résztvevő azt mondja: ez
volt az egyik legjobb farsangi ünnepség, itt az iskolában!
Gratulálok az erdősmecskei
iskola minden dolgozójának
és diákjának!
Schmid Péter
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Sikeres óvodai farsang

A vidám, havas élményeink után a „télűzés,” a „medve-legenda” felelevenítése,
a környezetünk díszítése,
a verseink, dalaink, rajzaink, ételeink (fánk) is a farsangi ünnepkörhöz kapcsolódva épült be mindennapi
életünkbe.
Ezen túlmenően az elmúlt hetekben az „influenza-vírusok” makacs támadásainak próbáltunk ellenállni.
Sajnos a gyerekeket - felnőtteket - sem kímélve tarolt, és gyengítette a „csapatot,” így majdnem tönkre
is tette a karneváli hangulatot a farsangi bálunkon.
Azonban most is bebizonyosodott, hogy ezt a mas�szív, erős, jó társaságot nem
könnyű legyőzni. A nagy napon, - négy kisgyermeken
kívül – aki csak talpra tu-

dott állni, (ki gyógyszerrel,
ki akaraterővel) – örömmel
érkezett, s vidáman öltötték magukra a szebbnélszebb farsangi maskarákat.
A lányok többnyire Jégvarázs-hercegnő ruhát, a fiúk
rendőr, cowboy, kalóz, robot,
királyi apród stb. jelmezekben feszítettek. Az Erdősmecskei Önkormányzat külön anyagi hozzájárulással, a
Német Önkormányzat tárgyi eszközökkel támogatta
a rendezvényt.
A szülők,
és a Szülői Szervezet tagjai - Marjanovics Erzsébet, és Mayer Henriett –
időt, energiát nem kímélve
igyekeztek mindent megtenni a sikeres lebonyolításért. Több egyéni (helyi,
lovászhetényi, illetve pécsváradi) adomány is érkezett a

tombolához, pl. könyvek,
torta, édesség, tea, labdák,
játékok, kozmetikumok, kuponok ... stb. Köszönjük a
felajánlásokat, Polgármester
Asszonynak a szállítást, a
közmunkásoknak, falugondnoknak a terem előkészítését,
a mecskei szülőknek a díszí-

tést, minden szülőnek a sütit,
szendvicseket, az „árusítás”ban való részvételt, a lendületet, az akaratot, amellyel
együtt dolgoztatok a gyerekekért, a mulatság sikeréért!
Köszönjük a meghívott vendégeknek, hogy
jelenlétükkel megtiszteltek bennünket! Petyának a zenét,
hangosítást, a fényjátékot,
mellyel remek hangulatot
teremtett a tánchoz, mulatozáshoz. Köszönet mindenkinek, aki jelenlétével hozzájárult a bál sikeréhez, hisz
az élmények a gyerekekre mély hatással voltak, s az
óvodában még napokig tartott a vígasság, a „buli,” a játék, az emlékek felidézése, és
„lerajzolása.”
A bevételt – 106.690 Ft-t
- a gyerekek kirándulásaira,
(belépőkre, fagyira, utazásra
stb. ) szervezett programjaira fordítjuk.
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Meghívó
Erdősmecske Község Önkormányzata
sok szeretettel meghívja

Nőnapi

rendezvényére,
melyet 2016. március 5-én, 17.30 órától
a Kultúrházban
tartunk.

17.30 Hölgyek köszöntése
18.00 Vacsora
19.00 Bál (Hahner Duó)
Vacsora: sonkás, gombás, velős töltött hús, borzaska, vegyes köret, savanyúság.
Helyi hölgyeknek: 1600 Ft (tartalmazza a báli belépő árát is)
Külsős hölgyeknek: 2000 Ft (tartalmazza a báli belépő árát is)
Vegetáriánus menü igényüket kérjük, előre jelezni szíveskedjenek!
Jelentkezni és befizetni a Hivatalban lehet március 4-ig.
Büfé a bál alatt üzemel.
Báli belépő (Hölgyeknek, Uraknak egyaránt): 700 Ft

3

Erdősmecskei Hírmondó

4

Közfoglalkoztatás

2016. február 29-én véget ér a közmunka program mezőgazdasági projektje. Az új program március 1-én indul 10
fővel. Hosszabb időtartamú foglalkoztatás az év folyamán
folyamatosan lesz, a kezdetéről még nincs pontos információnk.

Kis anyakönyv

2016. február 13-án örökre elaludt Imhoff Istvánné,
Klári néni. Részvétünk a hozzátartozóknak.

Pályázat

Márciusban megkezdődik a Kultúrház kisebb felújítása,
a padozat cseréje, a színpad átalakítása és a fűtés korszerűsítése.

Márciusi „program előzetes”:

Reméljük, hogy a következő hónaptól ismét heti
rendszerességgel tudjuk már megtartani a Foci-edzéseket is.
 Február 23. Egészség-nap az óvodában (védőnői
foglalkozással egybekötve)
 Március 4. „A Piroska és a farkas” címmel a Német
Önkormányzatunk szervezésében a Szekszárdi színház előadása lesz a kultúrházban
 Március 8. Nőnapi köszöntő – Fiúk meglepetés műsora az ovis lányoknak
 Március 11. „Nemzeti Ünnep. Március 15! Megemlékezés zászlókkal, kokárdával
 Március 21. Húsvét az oviban (fészekkészítés, tojáskeresés, hagyományok, sonka, tojás stb.)
 Március 22. A német Önkormányzat, és a Német- Magyar Baráti Egyesület ajándékaként Húsvéti Kézműves - Nap lesz az óvodában
 Március 23. A léghajó színház előadásában „A holló, és a róka” c. mesét nézzük meg Zengővárkonyban
 Március 24. -29. Tavaszi szünet. A 30. az első nap
az óvodában.
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Erdősmecske önkormányzatának kiadványa.
Polgármesteri Hivatal 7723 Erdősmecske, Petőfi utca 40.
Telefon: 30/505-1172. E-mail: hivatal@erdosmecske.hu
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