
2016. február

Farsang az iskolában: felejthetetlen, szívmelegítő és áramszünettel egybekötött

Családi mulatság
Az erdősmecskei farsan-

gi mulatság – február 12-
én délután – az iskolások, 
szülők, nagyszülők, testvé-
rek, tanárok és házastársa-
ik részvételével, idén először 
CSALÁDI FARSANG cí-
men (kb. 30 fővel) áramszü-
nettel indult. Ez persze azt 
is jelentette: semmi zene (!), 
semmi világítás, csak gyer-
tyafény, ... és kezdődhet a 
„vacsora”. Nagyon hangu-

latos volt, ahogy ültünk az 
asztalok körül, körvonalak-
ban látva a szendvicseket és 
a finomabbnál finomabb sü-
teményeket – mind szülők, 
nagyszülők, tanárok készít-
ményeit.

A harapnivalók után – 
még teljes sötétség előtt – 
fantáziadús jelmezekbe öl-
tözött gyermekekkel együtt 
zajlott néhány izgalmas ve-
télkedő, míg végül hatalmas 

HURRÁ!!! -val üdvözöltük 
valamennyien a visszatérő 
lámpafényt. Ezután kez-
dődhetett a hagyományos 
zenés, táncos ünneplés, sok 
ügyességi- és meglepetésjá-
tékkal kicsiknek és nagyok-
nak egyaránt. (Egyik vicces 
játék során sikerült néhány 
szülőből „papot”, „bábát” és 
„kisbabát” varázsolni, a ta-
nulók legnagyobb örömé-
re).

 A táncparketten mind-
nyájan együtt táncoltunk: fi-
atal – idős, kicsi - nagy, egy-
szerűen együtt és élvezettel. 
Értékes és felejthetetlen pil-
lanatokat éltünk át. Minden 
résztvevő azt mondja: ez 
volt az egyik legjobb farsan-
gi ünnepség, itt az iskolában! 
Gratulálok az erdősmecskei 
iskola minden dolgozójának 
és diákjának!

Schmid Péter
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Sikeres óvodai farsang

A vidám, havas élménye-
ink után a „télűzés,” a „med-
ve-legenda” felelevenítése, 
a  környezetünk   díszítése, 
a  verseink, dalaink, rajza-
ink, ételeink (fánk) is a far-
sangi ünnepkörhöz kapcso-
lódva  épült be mindennapi 
életünkbe. 

Ezen túlmenően az el-
múlt hetekben az „influen-
za-vírusok” makacs támadá-
sainak próbáltunk ellenállni.     
Sajnos   a   gyerekeket - fel-
nőtteket -  sem kímélve  ta-
rolt, és gyengítette a „csapa-
tot,” így  majdnem tönkre 
is tette a karneváli hangu-
latot a farsangi bálunkon.  
Azonban most is bebizo-
nyosodott, hogy ezt a masz-
szív, erős, jó társaságot nem 
könnyű legyőzni. A nagy na-
pon,  -  négy kisgyermeken 
kívül –  aki csak talpra tu-

dott állni,  (ki gyógyszerrel,  
ki akaraterővel)  – örömmel  
érkezett,   s vidáman   öl-
tötték magukra a szebbnél-
szebb farsangi maskarákat. 
A lányok többnyire Jégva-
rázs-hercegnő ruhát,  a   fiúk 
rendőr, cowboy, kalóz, robot, 
királyi apród stb.  jelmezek-
ben  feszítettek.  Az Erdős-
mecskei Önkormányzat kü-
lön anyagi hozzájárulással,  a   
Német Önkormányzat tár-
gyi eszközökkel  támogatta 
a rendezvényt.     A szülők, 
és a Szülői  Szervezet  tag-
jai  -  Marjanovics   Erzsé-
bet,  és Mayer Henriett  – 
időt, energiát nem kímélve 
igyekeztek  mindent meg-
tenni a  sikeres lebonyolítá-
sért.    Több   egyéni    (helyi, 
lovászhetényi, illetve pécsvá-
radi) adomány is  érkezett a 

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

tést, minden szülőnek a sütit, 
szendvicseket,   az „árusítás”- 
ban  való részvételt,  a  len-
dületet,  az akaratot, amellyel 
együtt dolgoztatok a gyere-
kekért, a mulatság sikeréért!  
Köszönjük a meghívott ven-
dégeknek,  hogy        jelen-
létükkel  megtiszteltek ben-
nünket!  Petyának  a zenét, 
hangosítást, a fényjátékot, 
mellyel   remek hangulatot 
teremtett a tánchoz, mulato-
záshoz. Köszönet mindenki-
nek, aki jelenlétével hozzá-
járult a bál sikeréhez,  hisz 
az  élmények  a  gyerekek-
re mély hatással voltak, s  az 
óvodában még napokig tar-
tott a vígasság, a „buli,” a já-
ték, az emlékek felidézése, és  
„lerajzolása.” 

A bevételt – 106.690 Ft-t  
-  a  gyerekek kirándulásaira, 
(belépőkre, fagyira, utazásra 
stb. ) szervezett programja-
ira 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
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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

Jegyzői referens: 
Földvári Edit 
Tel.: 69/351-101. E-mail: jegyzoiref@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
2016. február 13-án örökre elaludt Imhoff Istvánné, 

Klári néni. Részvétünk a hozzátartozóknak.

Márciusi  „program előzetes”: 
Reméljük,  hogy   a következő hónaptól ismét  heti  

rendszerességgel tudjuk már megtartani a Foci-edzése-
ket is.

 Február 23.   Egészség-nap az óvodában (védőnői 
foglalkozással egybekötve)

 Március 4. „A Piroska és a farkas” címmel  a  Német 
Önkormányzatunk szervezésében a Szekszárdi szín-
ház előadása lesz a kultúrházban

 Március 8.   Nőnapi köszöntő – Fiúk  meglepetés - 
műsora   az  ovis  lányoknak

 Március 11.  „Nemzeti Ünnep.  Március 15!   Meg-
emlékezés    zászlókkal,  kokárdával

 Március 21. Húsvét az oviban (fészekkészítés, tojás-
keresés, hagyományok,  sonka, tojás stb.)

 Március 22.  A német Önkormányzat, és a  Né-
met- Magyar Baráti Egyesület ajándékaként Húsvé-
ti  Kézműves - Nap lesz az óvodában

 Március 23.  A léghajó színház előadásában   „A hol-
ló, és a róka” c.  mesét nézzük meg Zengővárkonyban

 Március 24. -29.  Tavaszi szünet.  A  30. az első nap 
az óvodában.

Közfoglalkoztatás
2016. február 29-én véget ér a közmunka program me-

zőgazdasági projektje. Az új program március 1-én indul 10 
fővel. Hosszabb időtartamú foglalkoztatás az év folyamán 
folyamatosan lesz, a kezdetéről még nincs pontos informá-
ciónk.

Pályázat
Márciusban megkezdődik a Kultúrház kisebb felújítása, 

a padozat cseréje, a színpad átalakítása és a fűtés korszerű-
sítése.


