
2016. szeptember

Püspökszentlászlóra 
kirándultunk

A Pécsi Egyházmegyétől nyert pályázati pénzből PÜSPÖK SZENT-
LÁSZLÓRA kirándultunk, ahol egy kedves idegenvezető irányítá-
sával megtekintettük a püspöki kastélyt, a templomot, a szalont, 

kipróbáltuk a székeket, a térdeplőt, az  erkélyről   gyönyörködtünk  
a környező erdőségben, a  festői szépségű arborétumban.
 (Óvodai anyagunk a 4. oldalon olvasható)
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Autómentes nap  2016. szeptember 18.

Tekerjünk, hogy tekerhessünk! II.
Immár második alkalommal kerekedtek útra a bringások 

egy nemes cél érdekében összefogva. Az egykori vasút vo-
nalán kerékpárút építéséért tekertünk a Bátaszék-Pécsvárad 
vonalon, valamint felhívtuk a figyelmet a kerékpározás fon-
tosságára. A  Nyugdíjas Klub helyiségében finom kaláccsal és 
citromos teával  vártuk és láttuk vendégül a hozzánk látoga-
tókat, majd együtt indultunk Fekedre, Szebénybe, Véménd-
re. Községünket 6 fő képviselte. A  „Mienk a kötött pálya” 
kreatív rajzpályázaton Leifert Petra rajzát díjazták. Remél-
jük jövőre még többen csatlakoznak és legalább az ideihez 
hasonló jó időben tekerünk majd és élvezzük a  különböző 
programokat!
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Német Nemzetiségi Délután 
Erdősmecskén

2016. szeptember 17.-én, 
immár 7. alkalommal került 
megrendezésre a Német-
Magyar Baráti Egyesület 
Erdősmecske szervezésében 
a ,,Német Nemzetiségi Dél-
után” című rendezvény. 

A program ez alkalommal 
már pénteken kezdetét vet-
te, ugyanis szeptember 16.-
án este zártuk ünnepélyes 
keretek között a Települési 
Önkormányzat és a Német 
Önkormányzat közös kiállí-
tását, mely az ,,Erdősmecske 
az idők változásában” címet 
viselte és egy hónapig volt 
megtekinthető.

Szombaton folytatódott a 
program, délután 15 órától 
megemlékezést tartottunk 
a Római Katolikus Temp-
lomban. Az ünnepség ap-
ropója két okból adódott, 
egyszer a falu első templo-
mának megépülésének 250. 
évfordulójából, másodszor a 
Római Katolikus Templom 
védőszentjének, Máriának 
ünnepéből. A rövid megem-
lékezést követően a Fekedi 
Vegyeskar énekei után gyer-
tyát gyújtottunk az ünnepi 
oltárdíszen és közösen meg-
tekintettük a Schmid Gabi-
riella és Peter Schmid által 
összeállított kép-paneleket.

A templomi ünnepet kö-
vetően a ,,Német Nemzeti-
ségi Délután” programja a 
szépen felújított Kultúrház-
ban folytatódott, ahol régi 

ismerősöket, kedves barátok 
és új arcokat köszönthettünk 
a színpadon. A kulturális 
műsorban fellépett a Fekedi 
Vegyeskar, a Mohácsi Sch-
neider Művészeti Iskola Fú-
vós Zenekara (Hahner Ró-
bert vezetésével) és Magyar 
Tánccsoportja (Kiss Gábor 
vezetésével), Tarlós Ferkó, a 
Hahner Duó és természete-
sen az Erdősmecskei Német 
Nemzetiségi Tánccsoport, 
aki aktuális idei évi műsorát 
mutatta be a nézőknek.

A kultúrműsort követően 
állófogadásra vártuk meghí-
vott vendégeinket, majd este 
a Millich Zenekar húzta a 
talpalávalót a tánchoz. Vég-
eredményben egy nagyon 

sikeres rendezvényt zárhat-
tunk. E siker azonban nem 
csak a jó szórakozást nyúj-
tó műsorban rejlik, hanem a 
rendezvényszervezés háttér-
munkájában is, hiszen csak-
is csapatmunkával érhetjük 
el céljainkat. E nagy csapat-
ban segítették az Egyesü-
let munkáját: Erdősmecske 
Község Önkormányzata a 
terem biztosításával és a be-
rendezéshez szükséges pa-
dok, asztalok helyszínre 
szállításával; az Erdősmecs-
kei Német Önkormányzat 
az előkészületekkel, a ven-
déglátás egy részének bizto-
sításával; a Tánccsoport lány 
tagjai és a Nyugdíjas Klub 

tagjai a vendéglátás előkészí-
tésével; a Táncos fiúk és ön-
kéntesek a terem előkészíté-
sével, az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő és a Ba-
ranyai Német Önkormány-
zatok Szövetsége a program 
finanszírozásával. Nekik ez-
úton is szeretnék köszönetet 
mondani segítségükért, tá-
mogatásukért!

E sikert szem előtt tartva 
folytatjuk tevékenységüket 
és reméljük, hogy hamaro-
san ismét együtt tölthetünk 
néhány kellemes órát!

Hengl Melitta
Német-Magyar Baráti

Egyesület Erdősmecske 
elnöke



Erdősmecskei Hírmondó4

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

Beharangozó
Október 22-én idősek napja a Kultúrházban.

Óvodánk hírei
Szeptember 1-én,  a nyá-

ri élményekkel feltöltődve 
örömmel találkoztunk újra  
szép óvodánkban. A tanévet 
az új gyerekek fogadása, be-
szoktatása, és az „új” óvó-né-
nivel (Kincsey  Anitával) való 
találkozás, ismerkedés tette 
izgalmassá. A négy ballagó 
helyére két-két kisgyermek 
érkezett Erdősmecskéről, és 
Lovászhetényből, így a  24  
gyermekkel , vagyis maximá-
lis létszámmal  indult az idei 
tanév. A kellemes őszi időjá-
rás lehetőségét kihasználva 
sétálunk, ismerkedünk falunk 
belső, és külső környezetével.  
Végre ellátogattunk a „Farm-
ra”, ahol Timi néni szívesen 
mutatta meg „állat – birodal-
mát.” A kertben még az óriás 
tököt is megmászhattuk.

Véménd község önkor-
mányzata által meghirdetett 
rajzpályázatra négy jól rajzoló 
nagycsoportos lány munká-
ját neveztük be. (Bitter Fan-
ni, Reisch Jázmin, Winkler 
Lora, Leifert  Petra)  Örö-
münkre  Petra  autóbuszos 
„Bóbitába  utazunk” c. rajza 
díjazott lett.  Szüleivel együtt 
vehette át a jutalmat a kiál-
lításon a „Tekerős- vasárnap” 
délutánján.  A többieknek 
is ajándékkal kedveskedtek, 

melyet az óvodában – közös 
elismerés, taps keretében  szí-
vesen adtunk  át nekik.  Gra-
tulálunk a lányoknak!

A Pécsi Egyházmegyétől 
nyert pályázati pénzből PÜS-
PÖK SZENTLÁSZLÓRA 
kirándultunk, ahol egy ked-
ves idegenvezető irányításá-
val megtekintettük a püspö-
ki kastélyt, a templomot, a 
szalont, kipróbáltuk a széke-
ket, a térdeplőt, az  erkélyről   
gyönyörködtünk  a környező 
erdőségben, a  festői szépsé-
gű arborétumban. Hosszúhe-
tényben mindenki örömére a 
„Hosszú Kávé” nevű cukrász-
dában fogyasztottuk  el  ebé-
dünket,  amit fagyival éde-
sítettünk meg. Ebéd után a 
játszószobában rengeteg já-
téklehetőséget találtunk. 

A tájházban  „gyereknyel-
ven” szintén idegenvezető is-
mertetett meg  bennünket  a 
régi élet tárgyaival,  berende-
zéseivel .    A   füstölő- és   ke-
mencés konyha  után az ud-
varban található  pajtában 
berendezett kreatív- műhely-
ben még  jutott  idő   egy  kis 
játékra, mintázásra, rajzolás-
ra is.

Ezt a sok  élménnyel   gaz-
dag  napot még sokáig emle-
getni fogjuk! Óvónők

Kis anyakönyv
Szabó Béla 80 éves korában elhunyt 2016. szeptember 

7-én. Részvétünk a hozzátartozóknak.
q

Szeptember 17-én  Simó Melinda és  Póti József  há-
zasságot kötött. Nekik sok boldogságot kívánunk.

Szeptember 21-én megszületett  ifj. Egerszegi László 
és Györök Edina gyermeke Bence Bendegúz. Sok örö-
met kívánunk a felneveléséhez!


