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,,Húsvéti kézművesség Intézményeinkben”
A Német-Magyar Baráti 

Egyesület Erdősmecske 2016. 
március 22-én egy különleges 
húsvéti ajándékkal, egy ,,Hús-
véti kézműves foglalkozással” 
lepte meg az Óvoda és az Is-
kola gyermekeit. 

Délelőtt 9 órakor megér-
keztek az Óvodába kézmű-
veseink: Erzsi néni, Mári 
néni és Panni néni, akik 
sok kreatív húsvéti ötletet 
és rengeteg kézműves alap-
anyagot hoztak magukkal. 
Természetesen rögtön ér-
deklődő kis kezek vették 
körbe a szakembereinket és 
megkezdődhetett a közös 
barkácsolás.

Szakszerű utasítások 
mellett számos dekoráció 
készült húsvét témakörben, 
a főszerepet pedig ez alka-
lommal a húsvéti nyuszi ját-
szotta, aki vígan nevetgélve 
üdvözöli a látogatókat ajtó-
díszünkön és hímes tojások 
között üldögél egy vidám 
asztaldíszen.

A nyuszis díszek elkészí-
tését követően az ovisok ki-
próbálhatták a tojásírást is és 

koruknak megfelelően ötle-
tes motívumokat rajzoltak a 
kifújt tojásokra, közben pe-
dig a szórakozás sem maradt 
el. A foglalkozás végén min-
den gyermek büszke lehetett 
kis kreációira.

A program második fe-
lében kézműveseink meg-

látogatták az Iskola tanu-
lóit is, akik már izgatottan 
várták a hozzájuk érke-
ző vendégeket. A foglal-
kozás két csoportra bontva 
kezdődött, míg a gyerekek 
egyik fele az ajtódíszek el-
készítésén dolgozott, a má-
sik csoport már elkezdhet-
te a tojásírást. Az ajtódíszek 
a szorgos kezek munkája 
alatt gyorsan elkészültek, 
a csuhéból készült nyuszi 
minden gyermek otthoná-
ba beköltözhetett. A tojás-
írás természetesen hosszabb 
időt vett igénybe, a kézmű-
ves segítségével szebbnél-
szebb húsvéti motívumok 
kerültek a kifújt tojásokra. 
A foglalkozás végén min-
den gyermek megcsodálta 
a társai által készített deko-
rációkat és mindenki örült, 

hogy új technikákkal bővült 
barkács-tudása.

A program megvalósítá-
sához Egyesületünk a Bara-
nyai Német Önkormányza-
tok Szövetsége által anyagi 
támogatásban részesült, ezt 
az önrésszel kiegészítve vált 
lehetővé, hogy a kézműves 
díját és az általa hozott alap-
anyagok költségeit vállal-
juk. Összességében elmond-
hatjuk, hogy ismételten egy 
sikeres programot sikerült 
megszervezni, mely tanórán 
kívüli programként is érde-
kes információkkal bővítet-
te a gyerekek tudását. Re-
méljük 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 Bará-
ti Egyesület által szervezett 
kézműves délelőttel kez-
dődött. A már ismert né-
nik segítségével ajtó és ablak 
díszek készültek fűzfa vesz-
szőből,  és csuhéból. Nagy 
tetszést aratott a tojásírás is, 
amelynek elsajátításában ki-
csik, nagyok egyaránt részt 
vettek.

A Holló és a róka mese-
előadást Nagypallon néztük 
meg a helyi és a zengővár-
konyi ovisokkal együtt. Az 
eső meghiúsította a tervezett 
udvari játékunkat, de a nagy 
terem egy kis futkosásra is 
lehetőséget adott. A vendég-
látók apró finomságokkal és 
teával, Erika néni és Marika 
néni egy kis előre csomagolt 
„hazai” elemózsiával kedves-
kedtek a gyerekeknek. Az 
utazáshoz az Erdősmecskei 
Önkormányzat biztosította 
a két falubuszt. Köszönjük!

A „nyuszi várás”nem kis 
meglepetést okozott, hiszen 
a tetőtérig vezettek a fű-
nyomok. A szép, új torna-
termünkben a sok-sok játék 
között mindenki találhatott 
magának tetszőt. Csokitojás 
kereséssel, és -találással egy 
kosarat is sikerült megtölte-
nünk, s egyénileg is minden-
ki haza vihetett egy kis hús-
véti csomagot. (Köszönjük a 
nyuszinak és szeretettel vár-
juk jövőre is!)

Terveinknek megfelelő-
en német nemzetiségi hetet 
tartottunk az óvodában. A 
régi fényképek, képesköny-
vek nézegetésén keresz-
tül megismerkedtünk a régi 
öltözékekkel, használati és 
dísztárgyakkal. Ezután el-
látogattunk a helyi Hagyo-
mányok házába, s ott a va-
lóságban is megtekintettük 
a helyi gyűjteményt, melyet 
Hengl Melitta tárlatvezetése, 
a német nemzetiségi szoká-
sok felelevenítése, a tárgyak, 
eszközök, ruhadarabok kéz-
bevétele tett élmény gaz-
daggá.  A csoportszobában 
rendezett kis kiállításon is 
rácsodálkozhattunk az ösz-
szegyűjtött anyagokra, meg-

ismertük nevüket, haszná-
latukat. Foglalkozásokon 
megtanultuk a „pacsker” dí-
szítő öltéseit, a vállkendők 
mintázatát, rojtozását, a fa-
zekasság alapműveleteit stb.

Régi álmunk valósult meg 
a geresdlaki kirándulásunk-

kal. A Babamúzeumban 
elénk tárult a régi életmód, 
a mindennapok tevékenysé-
gei: növénytermesztés, állat-
tenyésztés, szüret, disznóvá-
gás, az ünnepek: keresztelő, 
karácsony, lakodalom stb. 
Mindez német nemzetiségi 
népviseletbe öltöztetett ba-
bákkal. Értékes, egyedülál-
ló kiállítás,  ahol  a gyerekek 
életkorának megfelelő ma-
gyarázatokkal, sok informá-
cióval egészíthettük  ki az 
eddig tanultakat. 

Érdekes, különleges  lát-
ványt nyújtott a mézeska-
lácsból készült falu látképe 
és a különböző mesejelene-
tek. A gyerekek örömmel 

ismerték fel a szereplőket, 
majd  a mesék címét is kita-
lálták. Schulteisz  Józsefnénak  
köszönjük a barátságos fo-
gadtatást, türelmet, és a    ki-
tűnő tárlatvezetést, 

Az óvodával való ismer-
kedést sem hagyhattuk ki, 

Előzetes:
 � 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
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hiszen az óvodavezető, Cse-
kéné Varga Éva többszöri 
meghívásának tettünk ele-
get.  A szakmai tapaszta-
latcsere mellett láthattuk,  
hogy  milyen  környezetben 
tölthetik mindennapjaikat a 
más településen  élő gyere-

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

nak” is megfelel,  és  Tibi  bá-
csi sofőrünknek is köszönjük 
a meglepetés csokoládét és a 
segítségét.

Az Erdősmecskei Ön-
kormányzat és a Rendőrség 
közös szervezésében köz-
biztonsági napon vettünk 
részt, melyre  Benkovics Éva 
polgármester asszony keze 
munkáját dicsérő,  ízlésesen 
berendezett, modern eszkö-
zökkel is felszerelt, felújított 
könyvtárban került sor. Bet-
tina nyomozó néni tájékoz-
tatott bennünket a biztonsá-
gos gyalogos és kerékpáros 
közlekedés szabályairól. A 
szabadban rendőri irányítás-
sal gyakoroltuk az úton át-
haladást. Motorokkal, roller-
rel, kerékpárokkal ügyességi 

feladatokat végeztünk. Lát-
ványos járgányos felvonu-
lásunk a faluban mosolyra 
késztetett mindenkit, akivel 
találkoztunk.

Óvónők

Felhívás
A jó idő beköszöntével községünkben is elkezdődött a 

közterületek kaszálása. Az idei évben csökkent a kapacitá-
sunk, ezért megkérem a lakosságot, hogy mindenki a maga 
területét tartsa rendben, az önkormányzat csak a gondozot-
tai előtt kaszál pluszban. Készülőben van a kényszerkaszálási 
rendeletünk, mely a következő számban kerül kihirdetésre.

Tájékoztatás az ingatlanok előtti 
közterületek tisztántartásáról, hó-, 
síkosság-, és jégmentesítéséről

Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatom, hogy az ingatlan tulajdonosa, kezelője, 

használója a tulajdonában lévő ingatlan körüli közterü-
leten található gyalogútszakaszt, és ha a gyalogút mellett 
zöldsáv is van az úttestig terjedő teljes területet köteles 
tisztántartani. 

Köteles az ehhez a területhez tartozó gyepfelület, vi-
rágágyás, illetve fák gondozásáról, a kapu- és garázsbejáró 
sártalanításáról, az ingatlan előtt húzódó járda hó-, síkos-
ság-, és jégmentesítéséről, tisztántartásáról gondoskodni.

Erzsébet, 2016. január 11.
Dr. Tóth Sándor

jegyző
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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

Közbiztonsági 
nap

2016. január 1. óta az Ön-
kormányzat a Mecseknádas-
di Körzeti Megbízotti iro-
dához tartozik. 

Körzeti megbízottak: 
Harnócz Tamás rendőr fő-
törzszászlós, Gyenis Oszkár 
rendőr főtörzszászlós

2016. április 22-én az idő-
sebb korosztály részére  köz-
biztonsági előadást szervez-
tünk a könyvtárba. Gyenis 
Oszkár rendőr főtörzszász-
lós okította a jelenlévőket 
a helyes viselkedésre, teen-
dőkre a tulajdonukba bejutni 

akaró rossz szándékú, isme-
retlen egyénekkel szemben. 
Felhívta a figyelmet, hogy 
minden esetben kérni kell 
az ismeretlenektől, hogy 
igazolják magukat lakcím-
kártyával és ha van hivatali 
igazolvánnyal, amennyiben 
autóval vannak az idege-
nek írják fel a pontos dá-
tumot, időt, és rendszámot, 
hányan vannak, amit meg 
tudtak jegyezni. Ezekben az 
esetekben lehet kérni a pol-
gármester és a falugondnok 
segítségét mielőtt rendőrt 
hívnak. Idegenek megkere-
sése riadólánc formájában 
eddig is működött települé-
sünkön. A résztvevők sok jó 
tanácsot kaptak az előadás 
során, melynek hatására azt 
tervezzük, hogy ősszel újabb 
előadást kérünk, a témakör-
höz javaslatokat várunk.

A közbiztonsági nap kap-
csán arra kérem a motortu-
lajdonosokat, hogy  lakott 
területen belül és kívül tart-
sák be a közlekedési szabá-
lyokat, viseljenek bukósi-
sakot, láthatósági mellényt, 
tartsák be a sebességhatáro-
kat, ne fogyasszanak alko-
holt! Vigyázzunk egymásra!!


