
Kincses Kultúróvoda 2017
Budapesten az Emberi Erőforrások Minisztériumának 

Tükörtemében rendezték a Kincses Kultúróvoda 2017 ün-
nepélyes díjátadóját.

Február 23-án délelőtt 11 órakor kezdődött a díjátadó 
ünnepség, amelyen Erdősmecske is képviseltette magát Lő-
rinczné Takács Aranka, Csibi Zoltánné, Benkovics Győzőné, 
Harcz Ferenc és Neichl Noémi személyében.. A díjakat dr. 
Hoppál Péter Emberi Erőforrások Minisztériumának Kul-
túráért Felelős Államtitkára adta át, aki beszédében hangsú-

lyozta a kulturális nevelés és a hagyományőrzés fontosságát 
már óvodás korban.

A pályázat egy kulturális program kidolgozásához és 
megvalósításához teremt anyagi forrást, melynek segítsé-
gével óvodásaink különleges és egyedi  programokon tud-
nak a részt venni  a következő nevelési évben.  47 pályázó 
közül 11 óvoda került a nyertesek közé. 1,25 millió forint 
áll majd az óvoda rendelkezésére a mintaprogram megva-
lósításához.

2017. február
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Óvodai Hírek
Egészséges életmódra ne-

velés témakörünket Schnell 
Aranka védőnő foglalkozása 
színesítette. Megismerked-
tünk a fogak fajtáival, fel-
adataival, óriási szemlélte-
tő eszközön gyakoroltuk a 
fogmosás helyes technikáját. 
Feladatlapon kiválasztottuk 

és megneveztük a fogorvos 
munkaeszközeit, gyógyító-
eszközeit. Máskor is szíve-
sen hallgatjuk Aranka néni 
szakmai előadásait. 

Idén Lovászhetényban 
tartottuk meg a várva várt 
farsangi bálunkat. Örültünk 
a nagyszülőkkel, testvérek-
kel, volt óvodásainkkal való 
találkozásnak, beszélgetés-
nek. A feldíszített környezet 
és a gyönyörű jelmezek meg-
adták a mulatság jó hangula-
tát. Jól éreztük magunkat, so-
kat táncoltunk, vigadoztunk, 

versenyeztünk, „boszor-
kánykodtunk”. Éhségünket 
a szülők által készített ízle-
tes süteményekkel, szendvi-
csekkel, szomjunkat finom 
itókákkal csillapítottuk. Iz-
gatottan vártuk a tombo-
la nyereményeket, melyeket 
a szülők mellett partnere-

ink felajánlásai gazdagítot-
tak. Köszönet Benkovics 
Győzőné Polgármester Asz-
szonynak, az Erdősmecskei 
Német Önkormányzat ré-
széről Hengl Mónikának, 
Gelencsér Évának Mayer 
Henriettenek, Teiml Timo-
rnak és Mindenkinek, aki 
hozzájárult ahhoz, hogy a 
gyerekeinknek egy csodála-
tos, vidám télűző délutánt 
szervezzünk. Az összegyűlt 
összeget csoportkirándu-
lásra fordítjuk, amely előre-
láthatólag Budapestre vezet 

(Parlament, hajókirándulás a 
Dunán, játszóház).

 Winkler Roland lovász-
hetényi Polgármester Úr 
(Lovászhetényi Futballklub) 
szponzorálásával egy moz-
galmas délelőttöt tölthet-

tünk Pécsen. A Sportcsar-
nokban „Gábor bácsi” edző 
irányításával játékos, ügyes-
ségi feladatokat oldottunk 
meg, majd fociztunk. Pi-
henésként betekintést kap-
tunk a pécsi kosaras lányok 
bemelegítő edzésébe. Ren-
geteg élménnyel, ígérettel 
a folytatásra és két focilab-

dával is gazdagodtunk, me-
lyet köszönünk. Minden fá-
radtágunkat feledtette az 
Árkádban, a játszóházban 
eltöltött óra. Innen is aján-
dékokkal, egy-egy lufival 
tértünk haza.

Mindez nem valósulha-
tott volna meg a Lovász-
hetényi és az Erdősmecs-
kei Önkormányzat által 
felajánlott falubuszok és 
vállalkozó sofőrjei nélkül ( 
Hajni néni és Müller Jani 
bácsi).  A gyerekek hálásan 
köszönik ezt a napot min-
den segítőnek!
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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 
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

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

Színházlátogatás
Február 20-án egy falubusznyi színházkedvelővel részt 

vettünk a Pécsi Nemzeti Színház Holdbéli csónakos da-
rabján. Weöres Sándor művét, egy mesés szerelmi történe-
tet néztünk meg nagyon látványos díszlettel, jelmezekkel és 
táncosokkal, sok énekkel és vidám, nevettető jelenetekkel. 
Nagy élmény volt és nagyon jó kikapcsolódás. Köszönjük 
Erdősmecske Község Önkormányzatának a lehetőséget a fa-
lubusszal való utazásra. Neichl Noémi 

NMI munkatársa

A „Kincses Kultúróvoda” cím elnyerésével videofelvételt készítet-
tek óvodánkról: a télűzés jegyében kiszebábokat készítettünk, 
majd az udvaron elégettük, közben énekkel, verssel, csörömpö-

léssel űztük el a rosszat, a betegséget. A rólunk készült kisfilmet a 
Kultura.hu honlapon lehet megtekinteni
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Tisztelt Erdősmecskei Lakosok!
 Az elmúlt években a Német-Magyar Baráti 

Egyesület Erdősmecske tagjaival számos progra-
mot tudtunk megvalósítani, melyekkel színesebbé 
kívánjuk tenni községünk életét.

E programok megvalósulása az anyagi kerettől 
is függ, melynek egy részét a számunkra felaján-
lott adó 1% képezi. Az elmúlt évben a számunk-
ra a 2015-ös évben felajánlott adó 1% segítségé-

vel pályázati önrészt tudtunk biztosítani tervezett 
programjainkhoz, melyek így meg is valósulhat-
tak.

Munkánk sikeres folytatásához szeretnénk az 
Ön segítségét is kérni, kérjük, amennyiben szeret-
né támogatni tevékenységünket, ajánlja fel nekünk 
adója 1%-át, hogy a jövőben is hasonlóan sikeresen 
tudjuk megvalósítani projektjeinket!

Adószámunk: 18315361-1-02
Előre is köszönjük segítségét!

Családi-farsang az Erdősmecskei 
Általános Iskolában

Az Erdősmecskei Álta-
lános Iskola diákjai az idei 
tanévben családtagjaikkal 
ünnepelték a vidám isko-
lai farsangi mulatságot. Egy 
okkal több, hogy az Erdős-
mecskei Hírmondó olvasói-
nak is beszámoljunk erről a 
programról.

Zenei aláfestés kíséret-
ében különböző magyar és 
német szokásról hallhat-
tunk.

A tanulók – változatos 
jelmezüket magukra ölt-
ve – boldogan vettek részt 
az egyes ügyességi játékok-
ban és táncokban, melyek-

hez olykor segítséget kaptak 
családtagjaiktól és az Iskola 
volt diákjaitól, akik ezen a 
napon visszalátogattak volt 
iskolájukba.

Összességében elmond-
ható, hogy ez alkalommal 
is egy nagyon jól megszer-
vezett, kellemes hangula-

tú farsangi ünnepség tanúi 
lehettünk, melyet reméljük 
folytatás követ!

Eredetileg német nyelven 
írta:

Peter Schmid

Magyarra fordította:
Hengl Melitta


