
Kis falu – nagy nemzetközi esemény
Magyarország hollandiai 

nagykövete Gajus Schelte-
ma úr, valamint az Osztrák 
Kulturális Fórum képvise-
lője Vörös Fábián úr nyitott 
meg az Erdősmecskei Ga-
léria Kultúrházban szom-
baton (2015. szeptember 
13-án) egy vándorkiállítást 
Dr. Bachmann Bálint épí-
tész, Pécsi Tudományegye-
tem, bevezető beszéde után. 
A kiállítás az „Építészet és 
vázlatok” címet viseli, mely 
Schmid Péter alkotómun-
kásságának összegzése ké-
pekben. A fenntartható épí-
tészet néhány alkotásától 
kezdve, oktatásban használt 
piktogrammokon keresztül 
egészen a humoros, fantá-
ziadús vázlatrajzokig válto-
zatos alkotásokban gyönyör-
ködhetünk. Schmid Péter az „Építészet és vázlatok” című kiállítás megnyitóján, alul a vendégek
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Tanévkezdés az óvodában
Az idei tanév óvodaveze-

tő által készített, és a testület 
által elfogadott éves munka-
tervének alapgondolata:

„A pedagógus nem lehet el-
keseredett, megtorpant ember, 
mert a pedagógusnak egyetlen 
karizmája van: a jövőbe vetett 
hit optimizmusa.”

(Karácsony Sándor)

Mennyire igaz!  Hisz - a 
sok ellentmondásos híresz-
telés ellenére -  a polgár-
mesterünk, a  felelős vezető, 
a  segítők, szülők s az óvo-
da dolgozói  töretlen aka-
rattal állt ki azért, hogy a mi 
óvodánkban is elindul a tan-
év szeptember 1-én. S így is 
történt: a felújítási munká-
latok csúszása ellenére, ki-
sebb-nagyobb  zökkenőkkel, 
- hol  egyik -  hol másik aj-
tón, -  de  a gyerekek számá-
ra biztosított alapfeltételek 
mellett, elindultunk!

Köszönjük a bíztatást: a 
szülőknek, pedagógusok-
nak, és a gyerekeknek a tü-
relmet! Most már biztosan 
tudjuk, hogy önkormány-
zatunknak köszönhetően az  
erdősmecskei és lovászheté-
nyi gyerekek,  a jövő óvodá-
sai,  egy esztétikus, minden 
szempontból őket  kiszolgá-
ló, modern, ízléses  épület-
ben élhetik meg az önfeledt, 
boldog óvodás éveiket.

 S hogy ne csak küllem-
ében legyünk szépek, ezért 

az éves terveinkben na-
gyon sok programmal, sok-
oldalú oktatással, neveléssel, 
fejlesztéssel igyekeznek az 
óvodapedagógusok, (a kony-

hai dolgozók pedig a finom 
ételeikkel) tartalmassá ten-
ni, megtölteni a tanévet. A 
gyermekek létszáma is ked-
vezően alakul:  25   fővel  
kezdünk, aztán    év végére 
még további 2  kisgyermek-
kel szaporodunk. Közülünk 
6   nagycsoportos, 6 közép-
sős, és 13 kiscsoportos korú.  

A bejáró 13, a fiúk száma 
12.  A beszoktatás alatti (új) 
gyerekek száma 8, ők a fél-
év során folyamatosan kez-
dik majd  meg óvodai  éle-

tüket. A dajka személyében 
történt változás: szakképzett 
dajkaként Pécsváradról (4 hó 
nap próbaidővel)  Gondáné 
Kereszturi  Gyöngyi  látja el  
a feladatot.

A szeptember hónapban 
történtek röviden:

„Kertkukkantó” céllal a 
közmunkások által gondo-

zott kertben rengeteg zöld-
séget  gyűjtöttünk, kós-
toltuk, feldolgoztuk, az 
egészséges életmódra neve-
lés jegyében, majd kreatív-

alkotó fantáziánk-és kéz-
ügyességünk került előtérbe 
a napi  barkácsolás során. 
Az iskolaudvarában talál-
koztunk a volt nagycsopor-
tosainkkal is, akik örömmel 
mesélték, hogy milyen „jó az 
iskolában!”

Lovászhetényi kirándu-
lásunk is nagyon jól sikerült, 
találkoztunk ismerősökkel, 
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Pályázati hírek

Az  Óvoda felújítása las-
san a végéhez közeledik. El-
készültek a mosdók, a fo-
gadó helyiség, az irodák, a 
mozgáskorlátozott illem-
hely, a külső szigetelés, a fű-
téskorszerűsítés. A padlásté-
ri vizesblokk, öltöző, szertár, 
fejlesztőszoba, elkülönítő, és 
tornaszoba az utolsó simítá-
sokra vár. 

Az Erdősmecskei Ön-
kormányzat „Érdekeltség-
növelő”  pályázaton 1,7 mil-

lió forint támogatást nyert 
a Kultúrház padozatának, 
színpad felújítására.

Liszt Ferenc ÁMK Erdősmecskei 
Német Nemzetiségi Tagiskola

A 2015/16-os tanévet 
nyolc diákkal és három pe-
dagógussal kezdtük meg. 
Új tanító néni, Nagyné Sö-
rös Erika nagy lelkesedéssel 
kezdte meg a munkát isko-
lánkban.

2015. szeptember 18-án 
német nemzetiségi napot 
tartottunk, mely során a ta-
nulók őszi népi szokásokkal, 
hagyományokkal ismerked-
tek játékos feladványok során. 
Ebben a tanévben is sok szí-
nes, tartalmas programot 
terveztünk a tanítás mellett. 

Kellerné Emőke
tagiskola vezető

a családokkal, kisebb test-
vérekkel, szívélyes vendég-
látásban részesítettek ben-
nünket az önkormányzat 
dolgozói, s a játszótéri önfe-
ledt játékkal zárult program 
után mindannyian jóleső ér-
zéssel zártuk a délutánt. 

Szeptember 22-én a tan-
év első szülői értekezlete 
volt, 30-án a Népmese ün-
nepe lesz óvodánkban, ami-
re az óvónők készülnek egy 
kis meglepetéssel a gyere-
kek számára.  A gyerekeink 
szeptember 20-án, Szeder-
kényben,  a Lovászhetényi 
Futballklub szervezésében 
részt vettek az óvodások ré-
szére szervezett labdarúgó 
megnyitón. A játék még tel-
jesen idegen a gyerekek szá-
mára, de tervezzük, hogy a 
következő alkalmakra némi 
gyakorlás, edzéssel felké-
szültebben tudnak majd ki-
állni, s talán az óvodai fog-
lalkozások mellett átélik, a 
küzdés, a csapatszellem, s a 
sportolás élvezetét, örömét 
is.

A munkálatok befejezté-
vel tervezünk egy ünnepé-
lyes épület-átadó ünnepséget 
is, melyen minden érdeklő-
dő megtekintheti az újjáva-
rázsolt óvodánkat. Állatok 
Világnapja, Rendőrnap, Na-
túrtanya, Idősek köszöntése 
a következő programsorozat 
terveink között, s ha vannak 
ötletek, felajánlások, bármit 
szívesen fogadunk!

Lőrinczné 
Takács Aranka

A nemzetiségi napon az őszi népszokásokkal ismerkedtek a tanulók
Fotó: Kellerné Ömböli Emőke
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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

Jegyzői referens: 
Földvári  Edit 
Tel.: 69/351-101. E-mail: jegyzoiref@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

Orvosi rendelő: 
Dr. Menczer Gábor  72/465-078

Nyugdíjas Klub 
Vezetője: Hengl Jánosné 30/613-2755

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

Közmunka
Ebben a hónapban is folytatódott a napi rutin a köz-

munkában, az árok kövezése a Petőfi utcában a tava-
lyi projekt folytatásában készül. A kertben felszedtük a 
hagymát, a burgonyát. Az idei termés a szárazság miatt 
elmaradt az előző évitől, ez jellemző volt minden ter-
ményre.

Nagy mennyiségű csalamádét savanyítottunk, szilva-
lekvárt főztünk. Megkezdtük a diószedést.

Köszönet a segítőknek
Mindazoknak köszönetet mondok akik az elmúlt 

hónapokban segítették a munkánkat támogatásukkal, 
segítőkészségükkel, tanácsaikkal, eszközökkel, mikor 
mivel.

                                                             Benkovics Győzőné 
polgármester

Erdősmecske Község Önkormányzata

Beharangozó!
Október 17. Idősek napja
A községünkben idén az 55 év felettiek létszáma 

109 főre emelkedett. A vacsorát a közmunka program-
ban felnevelt kacsákból és csirkékből állítjuk össze. 

Sült kacsa, sült csirke, hagymás krumplival, csala-
mádéval és süti lesz a vacsora.

„Tekerjünk, hogy tekerhessünk!” 
„Autómentes nap”

Az Európai mobilitási hét 
alkalmából 2015. szeptem-
ber 20-án került megrende-
zésre a Bátaszékről és Pécs-
váradról induló kerékpártúra, 
melynek a célja, hogy a tele-
püléseket összekötő régi vas-
úti nyomvonalon kerékpár-
út épüljön. A résztvevők az 
útba eső települések frissí-

tő pontjain vendéglátásban 
részesültek. Hozzánk több-
nyire Pécsváradról, Nagy-
pallról, Fazekasbodáról, Ge-
resdlakról, Lovászhetényből, 
Fekedről, Véméndről érkez-
tek a bringások. A túra Vé-
ménden fejeződött be, ahol 
ebéddel kedveskedtek az ér-
kezőknek.


