
Az Országházban jártunk

A tavaszi jó időt kihasználva rövidebb- hosszabb kirándulást tettünk falunk határain innen... és azon  túl, ahol a kurta farkú malac... – 
már biztos   nem is  túr... – a mi szépséges fővárosunkban! 

2017. április
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Áprilisban  történtek krónikája…
Imre bácsi tanyáján szem-

revételeztük, hogy nőttek-e 
az állatok ősz óta, aztán   út 
közben Jázmin lovacskája 
is  „ üdvözölt”  bennünket.   
Másnap  Tamás   Zoli bá-
csi „ Béka-sarki”   birodal-
mában  a különleges juhokat, 
báránykákat, halakat csodál-
hattuk meg. Macisajt a  ku-
tyus hagyta a gyerekeknek, 
hogy símogassák. 

 Séta   közben   óvodása-
ink otthonaiba is be-   be-
tértünk,  ahol „csüngő hasú 

kocát a malacaival”,  gyöngy-
tyúkot,  baromfikat láttunk, 
és  Bercikénél egy kis íjásza-
tot is kipróbálhattunk. 

 A nyuszit nagyon vár-
tuk már;  szépen díszített 
fészekkel kedveskedtünk 
neki, s így sok szép ajándék-
kal, édességgel, hagymahéj-

jal festett tojásokkal idén is 
meglepte ez a csalafinta (lát-
hatatlan) nyúl a gyerekeket.   
Az udvari, és a csoportszo-
bai játékok, az eldugott  to-
jások keresésének  izgalma 
nagy örömet szerzett a gye-
rekeknek.  Köszönjük Pol-
gármester -  Éva néninek, 
hogy ehhez biztosította   a 
feltételeket. 

Az óvodai beíratás a Hús-
vét utáni napokban zajlott. 
Köszönöm a leendő óvodá-
sok szüleinek, hogy gondos-

kodtak a megfelelő okmá-
nyok, és papírok kitöltéséről. 
Örülünk, hisz  6-an jelent-
keztek óvodai felvételre a 
2017/18-s tanévre,  így ők  
feltöltik az elballagó gyere-
kek megüresedett helyeit, s  
ráadásul fele-fele arányban 
vannak a leendő 3 évesek 
Erdősmecskéről, és Lovász-
hetényből. 

A legnagyobb  élményt  
a budapesti kirándulásunk 
nyújtotta.  Felejthetetlen   
látványt   jelentett számukra 
a Parlament hatalmas épüle-
te, ragyogása, aurája.  Külön 
örömünkre szolgált a szá-
munkra kirendelt gyermek-
központú szemlélettel, és el-
hivatottsággal rendelkező  
fiatal   idegenvezetőnk, aki 
nagy szakértelemmel,  és az 
ő értelmüknek  megfelelően  
válaszolt  a gyerekek kérdé-
seire, s amit csak lehetett, 

azt megfoghatták, amit nem,  
arról elmondta, hogy miért 
nem.  Tiszteletünkre a Ma-
gyar Koronát  őrző   katonák 
még szalutáltak is, s lehető-
ségünk volt megvárni az őr-
ségváltást, melynek ceremó-
niáját tátott szájjal figyelték 
még a legmozgékonyabb 
gyerekek is. Természetesen 
azóta bármerre járunk, már 
többször is ráismertek a cí-
mereken a koronára, amit 
Budapesten láttunk.

Ebéd után a Duna-par-
ti séta következett; hajókat, 
hidakat, szobrokat, épüle-
teket, közlekedési eszközö-
ket – melyeket többen eddig 
csak képről láttak -  figyel-
tünk meg, majd a Deák-té-
ren át megérkeztünk a MI-
NIPOLISZ játszóházba.  
Eddig ismeretlen hely volt 
számunkra is ez a sziszte-
matikusan berendezett, va-
lóságos, „igazi-játék” biroda-
lom, mely a való világból, a 
valóságnak megfelelően ren-

dezte be a gyerekek számára 
a mindennapi életet.  Olyan 
játéktér tárult a szemük elé, 
amelyet  eddig csak  felü-
letesen ismertek, de ki még 
sohasem próbálhatták, ( pl. 
egy  Posta -  belülről, vagy  
a  pénztárgép, az árukon a 
vonalkód lehúzása után az 
igazi blokk nyomtatása stb.) 
– vagyis az ismert mestersé-
geknek,  foglalkozásoknak 
minden  eszközével  felsze-
relt gazdag  tárházában bár-
mit meg  lehetett csinálni, 
amihez csak kedvünk volt.  
„ Igazian” vásároltunk,   főz-
tünk, fodrászkodtunk,  tüzet 
oltottunk valódi  tömlővel,  
vízzel,  a   daruval, csörlő-
vel,  védősisakban  tárgya-
kat emeltünk fel gépkeze-
lőként,  az Oázisban virágot 
ültettünk, csokrot kötöttünk, 
…és   a lehetőségek sorának  
a  sokféle  mesterség kipró-
bálásában  még messze nem 
volt  vége… így mi is részt 
vehettünk, és „felnőttek” le-
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hettünk  „néhány órácská-
ra” a gyerekek önfeledt  játé-
kában. Külön büszkeséggel 
töltött el bennünket, hogy 
mindenütt dicsérettel hal-
mozták el  gyermekeinket  
illemtudó viselkedésükért, 
jó  magatartásukért.   Kö-
szönjük  Éva néninek, hogy  
a fizetett iskola busz mellé a 
falubuszt rendelkezésünk-
re bocsátotta, és Tibi bácsi-
nak a segítőkész sofőrkö-
dést, hisz csak így tudtuk a 
biztonságos utazás feltéte-
leit megteremteni a gyere-
kek számára.  Emlékezte-
tőül:  „Ez a kirándulás nem 
jöhetett volna létre…”  ha 
a szülők a farsangi mulat-
ság megrendezésében szor-
galmukkal, tárgyi, és anyagi  

hozzájárulásukkal nem tá-
mogatták volna a csoportot. 
Köszönjük!

A fogorvosi  szűrést is 
kihasználtuk egy pécsvára-
di kirándulásra: az izgalmak 
után kellemesen töltöttük el 
az időt a játszótéren.

Április 30-n meghívást 
kapott óvodánk is  a  Lo-
vászhetényi  Önkormány-
zat által  a  Pusztakisfa-
lu völgyében  rendezett 
Boszorkány - találkozóra, 
melyen  kislányaink közül 
a legbátrabbak   „kisboszi-

ként” eljárták a seprűlo-
vaglós táncukat.  A  szép-
ségversenyre    –  a már  
ismerős Walpurga boszor-
kány, Jutta néni sminkelte 
őket, melyre mindannyian 
beneveztek, és   a zsűri  ok-
levéllel jutalmazta őket.

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
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Tisztelt Erdősmecskei 
Lakosok!

 Az elmúlt években a Német-Magyar 

Baráti Egyesület Erdősmecske tagjaival 

számos programot tudtunk megvalósítani, 

melyekkel színesebbé kívánjuk tenni kö-

zségünk életét.

E programok megvalósulása az anya-

gi kerettől is függ, melynek egy részét a 

számunkra felajánlott adó 1% képezi. Az 

elmúlt évben a számunkra a 2015-ös év-

ben felajánlott adó 1% segítségével pályá-

zati önrészt tudtunk biztosítani tervezett 

programjainkhoz, melyek így meg is va-

lósulhattak.

Munkánk sikeres folytatásához szeret-

nénk az Ön segítségét is kérni, kérjük, 

amennyiben szeretné támogatni tevékeny-

ségünket, ajánlja fel nekünk adója 1%-át, 

hogy a jövőben is hasonlóan sikeresen tud-

juk megvalósítani projektjeinket!

Adószámunk: 
18315361-1-02

Előre is köszönjük segítségét!

Pályázati hírek
Az idei „Önkormányzati fejlesztések 2017” című pályá-

zatot Önkormányzatunk a télen megrongálódott utak fel-
újítására adta be. 

 
A kápolna előtti tér felújítása is megkezdődött, a követke-

ző számban reményeink szerint már az elkészült  beruházás 
fotója  lesz látható.

Kaszálás, fűnyírás
Erdősmecske Község Önkormányzata nevében felhívom 

a lakosság figyelmét, hogy a tulajdonukban álló ingatlanok 
körüli közterületeket (kerítéstől-útig) kötelesek tisztán tar-
tani, a zöld területeket gondozni. Megkérek mindenkit, hogy 
a saját területének legyen a gazdája, tartson rendet, rendsze-
resen nyírja, kaszálja a füvet, hogy mindannyian rendezett 
környezetben éljünk.

Májusi előzetes:
5-én Édesanyák, Nagymamák köszöntése;
9-én Bóbita Bábszínház;
12-én  Szekszárdi Német Színház meseelőadása a 

Német Önkormányzat támogatásával
27-én  Évzáró - Ballagás;

Beharangozó
Az idei gyermeknappal egybekötött  főzőverseny 

2017. június 3-án lesz az iskola udvarában szokás sze-
rint.

A csapatok nevezését asztal-pad igénnyel  Szebényi 
Józsefné és Harkané Andi  gyűjti a boltokban.

Nevezési díj nincs, a készítendő étel babgulyás.
A Német Önkormányzat gondoskodik a gyerekek 

szórakoztatásáról.
 Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

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


