2018. június

„KINCSES KULTÚRÓVODA” 2017
… programok, tanévzárás, ballagás
Értékes, szép napot töltöttünk el Szaporcán. Már
az utazás is különleges volt,
hiszen egy modern, klímás,
„nagy” busz kényelmét élvezve érkeztünk meg az „Ős
–Dráva Látogató Központba, ahol Attila bácsi – természetőr és szakoktató – fogadott bennünket. Az aulába
léptünk, ahol rögtön megcsodáltuk az fakazettás,
festett mennyezetet, amelyen az Ormánság, a Dráva menti növényfajok láthatók. Interaktív kiállításon
megismerkedtünk állatokkal, élőhelyeikkel, a halászok
munkaeszközeivel, állatfajok lábnyomaival, madarak

hangjával. Ezután utunk csigalépcsőn a kilátóig vezetett
fel, ahol gyönyörködtünk a
Dráva menti tájban. Kicsit
próbára tette ismereteinket a
tanösvények kínálata: gyógyés fűszernövények, gyümölcsfeldolgozás, méhészet
területeken már mindnyájan egy kevés tapasztalattal
rendelkezünk. A majorban
őshonos magyar háziállatokat simogathattunk, csibekeltetést, juhhodályt, baromfiudvart tekintettünk meg.
Hazafelé Harkányban fagyiztunk, így koronáztuk
meg ezt a kellemes napot
gyermekeink számára.
(Folytatás a 2. oldalon)

Főzőverseny és gyermeknap
Június 2-án tartottuk a
már hagyománnyá vált családi napot, ami gyermeknappal egybekötött főzőverseny.
A kicsik szórakozásáról a Német Önkormányzat
és a Német-Magyar Baráti
Egyesület gondoskodott ugrálóvár, rodeóbika, kézművesek biztosításával.
Az önkormányzat vendégei voltak az Ófalusi tűzoltók, akik konyhatűz imitációt mutattak be, a gyerekek
beszállhattak a tűzoltó autóba és tehettek vele egy kört
a faluban.
A főzőversenyen halászlét
kellett főzni a bíráló asztal-

ra. A zsűrink a régi tagokból
állt, dr. Tóth Sándor volt jegyzőnk segédjével, Kisztner
György és Lukácsevics László

bírálták az elkészült ételeket.
1. helyet ért el az Önkormányzat csapata Kleisz
György főztjével

2. helyen végzett a
KB+BK csapat szegedi halászléjükkel, Bodor Kati főzésével
3. helyezett a Cuccosok
csapata lett, Harcz András
vehette át a „kupát” (kotlát)
A többi csapatnak is gratulálunk és köszönjük a részvételt!
Jövőre is visszavárunk
mindenkit!
Napközben és este a zenét Kovács György szolgáltatta.
Ismét egy jó hangulatú,
sikeres rendezvényt tudhatunk magunk mögött, aki
eljött jól érezte magát és jól
szórakozott.
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... programok, tanévzárás, ballagás
(Folytatás az 1. oldalról)
A Pécsi Egyházmegye
által rajzpályázaton nyert
különdíjként kaptuk a lehetőséget arra, hogy részt
vehettünk a Székesegyházban „Bonifác” bábos idegenvezetésének programján. Az
elismerés az Erdősmecskei
Óvodának szólt, hisz a megadott témában a gyerekeink egyedi alkotásait díjazta a zsűri. A „báb” sejtelmes
tevékenységeken keresztül
irányította a gyerekek figyelmét: pl. zseblámpákkal
állatokat kerestünk, falon,
szobrokon, mennyezeten,
csillárokon. Aztán edzettségünket,
ügyességünket
bizonyítottuk azzal, hogy
mindannyian felmentünk a
toronyba, s innét gyönyörködtünk Pécs panorámájában. Ez szintén egyedi, és
felejthetetlen élmény volt
számunkra.
A busz, és a sofőr költségét még a jelmezbáli bevételből fedeztük.

Hagyományainkhoz híven köszöntöttük az édesanyákat, nagymamákat. Óvó
nénik, szülők örömére még
a kiscsoportosok is megmutatták vers, ének, tánctudásukat. Az ajándék mellett
a gyerekek készítette süteménnyel, napvirággal kedveskedtek, melynek finanszírozását polgármester Éva
néninek ezúton is köszönünk.
A nagypalli óvodavezető meghívására „A nagyotmondó Tóbiás” című zenés
színjátékot néztük meg náluk. A jó időt kihasználva a
házigazdák szíves vendéglátása mellett még egy kis udvari játékra is jutott idő.
Az évzárót május utolsó
szombatján tartottuk, melyen megköszöntük partnereinknek, hogy segítették az
óvoda munkáját, a dolgozóknak pedig, hogy becsületesen helytálltak ebben a
rengeteg plusz munkát követelő tanévben. Az idén hatalmas lehetőséget nyertünk:

az egész országban 11 óvoda kapott csupán ilyen díjat
– 1.250.000 Ft-ot arra, hogy
az általa megpályázott (elképzelt) kultúrával kapcsolatos programjait elfogadják,
és az EMMI által finanszírozásra kerüljön. A megvalósításhoz számos partner mellett felkértük Péter
és Gabriella Schmid házas-

szórakoztattuk a „közönséget. A négy ballagó kisgyerek – Leifert Petra, Marján
Zalán, Szabó Adél, Szebényi
Dorina, – szeptembertől iskolások lesznek… ők meghatottan búcsúztak el társaiktól, és az óvoda felnőtt
dolgozóitól.
Az ünnep fényéhez az is
hozzájárult, hogy minden

párt is, akik a projektcélokat hangsúlyozva egy prezentációt készítettek az év
eddigi eseményeiről. Ezt
az összeállítást a pályázati
pénzből vásárolt eszközökkel, és az ő önzetlen szakmai segítségükkel tudtuk
bemutatni, melyet ezúton
is hálásan köszönünk Nekik! A műsorban óvodásaink magyar ruhában táncoltak, majd énekeltek, verset
mondtak magyarul, németül, és a nyárra készülve
szalmakalapos egyveleggel is

kisgyerek az Erdősmecskei
Önkormányzattól, és az óvodától mesekönyvet, csokit, a
ballagók ajándékot, tarisznyát, gyönyörű virágcsokrot
kapott, – melyről polgármester Éva néni gondoskodott!
Az elköszönőket hitoktató Mariann néni kis emlékcsomaggal, Tibi bácsi bonbonnal ajándékozta meg.
Minden partnerünknek köszönjük ezt a szeretteljes
légkört, melyet gyermekeink
életébe varázsolnak!
(Folytatás a 3. oldalon)
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(Folytatás az előző oldalról)
Az évzáróval nem ért véget színes óvodai életünk!
Német nemzetiségi hetet
tartottunk, melynek keretében a gyerekek ismerkedtek
a német népviselettel. Ennek mintájára vállkendőket színeztünk, rojtoztunk,
pacskert „varrtunk”, német
ruhába „öltöztetett” fiú-lány
bábokat barkácsoltunk. Zárásként Geresdlakra kirándultunk, ahol Margit néni
vezetésével a Babamúzeumban csodáltuk meg a régi
német népviseletbe öltöztetett babák által illusztrált
élethelyzeteket, a parasztmunkák tevékenységeit stb.
Rendkívül sok munkával alkották meg, és rendezték be
ezt az egyedülálló múzeumot, hogy segítsék a jövő
generációt a múlt, a hagyományok megismerésében, és
megőrzésében. Nagy sikere
volt, akárcsak a Mézeskalács
falu kiállításnak. A belépők

pályázati pénzből, a szállítás az önkormányzat részéről valósult meg.
Magyarszéken egy fazekas mesternél agyagoztunk.
Mindenki egy saját készítésű alkotással - „remek-művel” mutathatta meg kreativitását, kézügyességét.
Abaligeten a cseppkő-barlangban a természet
szépségeiben, a föld alatti világban, kövekben gyönyörködtünk az egy órás
„Manó-túrán”. A pályázatnak köszönhetően ezt is egy
modern, klímás busszal, belépőkkel együtt finanszíroztuk. (160. 000 Ft-ba került)
A Bikali Élménybirtokra szintén a Pályázati pénzből jutottunk el, (belépők),
a szállítási költséget viszont
a partnereink - Bleicher házaspár, és az Német–Magyar Baráti Egyesület által
felajánlott elektromos hul-

ladékgyűjtés akció révén átadott 20 000 Ft-ból fizettük.
Jövőre nézve: június –
augusztusban – szabadságolások miatt - nyári nyitva
tartással működünk. Szeptemberben pedig 21 fővel, (8
erdősmecskei, és 13 lovászhetényi kisgyerekkel) kezdjük meg a következő tanévet!
A nyárra készülünk, de
nem lesz olyan hosszú, hisz
közben – a tervek szerint –
óvodásainkkal a községek falunapjain mi is részt veszünk.
Az óvoda dolgozói nevében mindenkinek jó pihenést, kellemes nyarat kívánunk!
Óvónők
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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. Csernyánszky Gábor
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 csoportos hiba esetén hibabejelentő: 06-40-200-636

Egyedi közvilágítás hibabejelentés: 72/511-599
watt@watt-eta.hu
Mezőföldvíz: Pécsvárad: 72-466-377
Paks: 06-80-442-442
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Társadalmi munka a focipályán
Május 26-án ezen a jó
forró reggelen néhányan a
falunkból társadalmi munkára indultunk a leendő focipályához.
A fiúk fűkaszát, a lányok
gereblyét ragadtak és elkezdődött a munka.
Az elmúlt években ajándékba kapta az önkormányzat a területet, de túl mély volt
a fekvése.
Rengeteg földet hordtunk rá, eldózeroltattuk, símítgattuk, mire eddig eljutottunk, hogy alkalmas
legyen arra, amire szántuk.
Sok-sok kődaradtól kel-

lett megtisztítani a terepet,
délutánra végeztünk, és né-

hányan nem törődve a hőséggel, azonnal megroha-

mozták a pályát és focizni
kezdtek.

Focipálya avató
2018. 06. 30-án 16 órakor

Pályázati hírek

Az önkormányzati fejlesztések 2017 pályázat kapcsán elkezdődött az útjavítás, amit támfal építés és közlekedési táblák pótlása követ, amint a Tarr Kft. kivonult
a nyomvonalból.
q
A Tarr Kft. is gőzerővel építi a szupergyors internet eléréshez a főgerinc vezetéket, sajnos az időjárás nem kedvező, ezért lassabban fog a munka elkészülni.

„Utazásokon” vehetünk
részt a Kultúrházban

Kis anyakönyv

Szomorú hír, hogy ismét fogyatkozunk és sajnos egyre
fiatalabbak a közülünk távozók.
2018. június 14-én örökre itt hagyott bennünket Györök Tiborné, Kieszler Katalin. Igazi közösségi ember
volt, mindig segített mindenkinek, nyüzsgött, pezsgett
körülötte az élet. Őszinte részvétünk a hozzátartozóknak, nyugodjon békében!
2018. június 15-én született Limberger Milán Limberger
István és Limberger Nikolett 3. gyermeke. Gratulálunk a
kicsihez!

2018. június 15-én „Utazásokon” címmel kiállítás nyílt a Kultúrházban. Schmid Péter 10 különböző utazást örökített meg ceruza
és filctollrajzokon

