2016. április

,,Húsvéti kézművesség Intézményeinkben”
A Német-Magyar Baráti
Egyesület Erdősmecske 2016.
március 22-én egy különleges
húsvéti ajándékkal, egy ,,Húsvéti kézműves foglalkozással”
lepte meg az Óvoda és az Iskola gyermekeit.
Délelőtt 9 órakor megérkeztek az Óvodába kézműveseink: Erzsi néni, Mári
néni és Panni néni, akik
sok kreatív húsvéti ötletet
és rengeteg kézműves alapanyagot hoztak magukkal.
Természetesen rögtön érdeklődő kis kezek vették
körbe a szakembereinket és
megkezdődhetett a közös
barkácsolás.
Szakszerű
utasítások
mellett számos dekoráció
készült húsvét témakörben,
a főszerepet pedig ez alkalommal a húsvéti nyuszi játszotta, aki vígan nevetgélve
üdvözöli a látogatókat ajtódíszünkön és hímes tojások
között üldögél egy vidám
asztaldíszen.
A nyuszis díszek elkészítését követően az ovisok kipróbálhatták a tojásírást is és

koruknak megfelelően ötletes motívumokat rajzoltak a
kifújt tojásokra, közben pedig a szórakozás sem maradt
el. A foglalkozás végén minden gyermek büszke lehetett
kis kreációira.
A program második felében kézműveseink meg-

látogatták az Iskola tanulóit is, akik már izgatottan
várták a hozzájuk érkező vendégeket. A foglalkozás két csoportra bontva
kezdődött, míg a gyerekek
egyik fele az ajtódíszek elkészítésén dolgozott, a másik csoport már elkezdhette a tojásírást. Az ajtódíszek
a szorgos kezek munkája
alatt gyorsan elkészültek,
a csuhéból készült nyuszi
minden gyermek otthonába beköltözhetett. A tojásírás természetesen hosszabb
időt vett igénybe, a kézműves segítségével szebbnélszebb húsvéti motívumok
kerültek a kifújt tojásokra.
A foglalkozás végén minden gyermek megcsodálta
a társai által készített dekorációkat és mindenki örült,

hogy új technikákkal bővült
barkács-tudása.
A program megvalósításához Egyesületünk a Baranyai Német Önkormányzatok Szövetsége által anyagi
támogatásban részesült, ezt
az önrésszel kiegészítve vált
lehetővé, hogy a kézműves
díját és az általa hozott alapanyagok költségeit vállaljuk. Összességében elmondhatjuk, hogy ismételten egy
sikeres programot sikerült
megszervezni, mely tanórán
kívüli programként is érdekes információkkal bővítette a gyerekek tudását. Reméljük a jövőben is lesz még
lehetőségünk ilyen közös
programokat szervezni!
Hengl Melitta
Német-Magyar Baráti
Egyesület Erdősmecske elnöke
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Mozgalmas óvodai hetek
Húsvéti
ünnepkörünk
a Német-Magyar Baráti Egyesület által szervezett
kézműves délelőttel kezdődött. A már ismert nénik segítségével ajtó és ablak
díszek készültek fűzfa ves�szőből, és csuhéból. Nagy
tetszést aratott a tojásírás is,
amelynek elsajátításában kicsik, nagyok egyaránt részt
vettek.
A Holló és a róka meseelőadást Nagypallon néztük
meg a helyi és a zengővárkonyi ovisokkal együtt. Az
eső meghiúsította a tervezett
udvari játékunkat, de a nagy
terem egy kis futkosásra is
lehetőséget adott. A vendéglátók apró finomságokkal és
teával, Erika néni és Marika
néni egy kis előre csomagolt
„hazai” elemózsiával kedveskedtek a gyerekeknek. Az
utazáshoz az Erdősmecskei
Önkormányzat biztosította
a két falubuszt. Köszönjük!
A „nyuszi várás”nem kis
meglepetést okozott, hiszen
a tetőtérig vezettek a fűnyomok. A szép, új tornatermünkben a sok-sok játék
között mindenki találhatott
magának tetszőt. Csokitojás
kereséssel, és -találással egy
kosarat is sikerült megtöltenünk, s egyénileg is mindenki haza vihetett egy kis húsvéti csomagot. (Köszönjük a
nyuszinak és szeretettel várjuk jövőre is!)

Előzetes:

kal. A Babamúzeumban
elénk tárult a régi életmód,
a mindennapok tevékenységei: növénytermesztés, állattenyésztés, szüret, disznóvágás, az ünnepek: keresztelő,
karácsony, lakodalom stb.
Mindez német nemzetiségi
népviseletbe öltöztetett babákkal. Értékes, egyedülálló kiállítás, ahol a gyerekek
életkorának megfelelő magyarázatokkal, sok információval egészíthettük ki az
eddig tanultakat.
Érdekes, különleges látványt nyújtott a mézeskalácsból készült falu látképe
és a különböző mesejelenetek. A gyerekek örömmel
Terveinknek megfelelően német nemzetiségi hetet
tartottunk az óvodában. A
régi fényképek, képeskönyvek nézegetésén keresztül megismerkedtünk a régi
öltözékekkel, használati és
dísztárgyakkal. Ezután ellátogattunk a helyi Hagyományok házába, s ott a valóságban is megtekintettük
a helyi gyűjteményt, melyet
Hengl Melitta tárlatvezetése,
a német nemzetiségi szokások felelevenítése, a tárgyak,
eszközök, ruhadarabok kézbevétele tett élmény gazdaggá. A csoportszobában
rendezett kis kiállításon is
rácsodálkozhattunk az ös�szegyűjtött anyagokra, meg-

 Elektronikai hulladék gyűjtést szervez a Német
- Magyar baráti Egyesület és Erdősmecske
Önkormányzata. Kérünk minden lakost, adjuk le
a kidobásra szánt készülékeket!
A kedvezményezett az Óvoda.
 Kirándulások: Bóbita bábszínház, Élménypark,
Natúr-tanya
 Anyák napi köszöntő
 Nevelés-nélküli munkanap
 Hitoktatónk által elnyert pályázattal Máriagyűdi
kirándulás
 Évzáró- ballagás

ismertük nevüket, használatukat.
Foglalkozásokon
megtanultuk a „pacsker” díszítő öltéseit, a vállkendők
mintázatát, rojtozását, a fazekasság alapműveleteit stb.
Régi álmunk valósult meg
a geresdlaki kirándulásunk-

ismerték fel a szereplőket,
majd a mesék címét is kitalálták. Schulteisz Józsefnénak
köszönjük a barátságos fogadtatást, türelmet, és a kitűnő tárlatvezetést,
Az óvodával való ismerkedést sem hagyhattuk ki,
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Tájékoztatás az ingatlanok előtti
közterületek tisztántartásáról, hó-,
síkosság-, és jégmentesítéséről

hiszen az óvodavezető, Csekéné Varga Éva többszöri
meghívásának tettünk eleget. A szakmai tapasztalatcsere mellett láthattuk,
hogy milyen környezetben
tölthetik mindennapjaikat a
más településen élő gyere-

kek. Az udvari együtt játszás,
a szíves vendéglátás hatalmas élményt nyújtott. A jól
sikerült kirándulásunkhoz
hozzájárult Laci bácsi sofőrünk, aki lassan „óvó bácsi-

nak” is megfelel, és Tibi bácsi sofőrünknek is köszönjük
a meglepetés csokoládét és a
segítségét.
Az Erdősmecskei Önkormányzat és a Rendőrség
közös szervezésében közbiztonsági napon vettünk
részt, melyre Benkovics Éva
polgármester asszony keze
munkáját dicsérő, ízlésesen
berendezett, modern eszközökkel is felszerelt, felújított
könyvtárban került sor. Bettina nyomozó néni tájékoztatott bennünket a biztonságos gyalogos és kerékpáros
közlekedés szabályairól. A
szabadban rendőri irányítással gyakoroltuk az úton áthaladást. Motorokkal, rollerrel, kerékpárokkal ügyességi

feladatokat végeztünk. Látványos járgányos felvonulásunk a faluban mosolyra
késztetett mindenkit, akivel
találkoztunk.
Óvónők

Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatom, hogy az ingatlan tulajdonosa, kezelője,
használója a tulajdonában lévő ingatlan körüli közterületen található gyalogútszakaszt, és ha a gyalogút mellett
zöldsáv is van az úttestig terjedő teljes területet köteles
tisztántartani.
Köteles az ehhez a területhez tartozó gyepfelület, virágágyás, illetve fák gondozásáról, a kapu- és garázsbejáró
sártalanításáról, az ingatlan előtt húzódó járda hó-, síkosság-, és jégmentesítéséről, tisztántartásáról gondoskodni.
Erzsébet, 2016. január 11.
Dr. Tóth Sándor
jegyző

Felhívás

A jó idő beköszöntével községünkben is elkezdődött a
közterületek kaszálása. Az idei évben csökkent a kapacitásunk, ezért megkérem a lakosságot, hogy mindenki a maga
területét tartsa rendben, az önkormányzat csak a gondozottai előtt kaszál pluszban. Készülőben van a kényszerkaszálási
rendeletünk, mely a következő számban kerül kihirdetésre.
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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

Közbiztonsági
nap
2016. január 1. óta az Önkormányzat a Mecseknádasdi Körzeti Megbízotti irodához tartozik.
Körzeti
megbízottak:
Harnócz Tamás rendőr főtörzszászlós, Gyenis Oszkár
rendőr főtörzszászlós
2016. április 22-én az idősebb korosztály részére közbiztonsági előadást szerveztünk a könyvtárba. Gyenis
Oszkár rendőr főtörzszászlós okította a jelenlévőket
a helyes viselkedésre, teendőkre a tulajdonukba bejutni

akaró rossz szándékú, ismeretlen egyénekkel szemben.
Felhívta a figyelmet, hogy
minden esetben kérni kell
az ismeretlenektől, hogy
igazolják magukat lakcímkártyával és ha van hivatali
igazolvánnyal, amennyiben
autóval vannak az idegenek írják fel a pontos dátumot, időt, és rendszámot,
hányan vannak, amit meg
tudtak jegyezni. Ezekben az
esetekben lehet kérni a polgármester és a falugondnok
segítségét mielőtt rendőrt
hívnak. Idegenek megkeresése riadólánc formájában
eddig is működött településünkön. A résztvevők sok jó
tanácsot kaptak az előadás
során, melynek hatására azt
tervezzük, hogy ősszel újabb
előadást kérünk, a témakörhöz javaslatokat várunk.
A közbiztonsági nap kapcsán arra kérem a motortulajdonosokat, hogy lakott
területen belül és kívül tartsák be a közlekedési szabályokat, viseljenek bukósisakot, láthatósági mellényt,
tartsák be a sebességhatárokat, ne fogyasszanak alkoholt! Vigyázzunk egymásra!!
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