2016. szeptember

Püspökszentlászlóra
kirándultunk

A Pécsi Egyházmegyétől nyert pályázati pénzből PÜSPÖK SZENTLÁSZLÓRA kirándultunk, ahol egy kedves idegenvezető irányításával 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 vonalán kerékpárút építéséért tekertünk a Bátaszék-Pécsvárad
vonalon, valamint felhívtuk a figyelmet a kerékpározás fontosságára. A Nyugdíjas Klub helyiségében finom kaláccsal és
citromos teával vártuk és láttuk vendégül a hozzánk látogatókat, majd együtt indultunk Fekedre, Szebénybe, Véméndre. Községünket 6 fő képviselte. A „Mienk a kötött pálya”
kreatív rajzpályázaton Leifert Petra rajzát díjazták. Reméljük 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 NémetMagyar Baráti Egyesület
Erdősmecske szervezésében
a ,,Német Nemzetiségi Délután” című rendezvény.
A program ez alkalommal
már pénteken kezdetét vette, ugyanis szeptember 16.án este zártuk ünnepélyes
keretek között a Települési
Önkormányzat és a Német
Önkormányzat közös kiállítását, 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 Templomban. Az ünnepség apropója két okból adódott,
egyszer a falu első templomának megépülésének 250.
évfordulójából, másodszor a
Római Katolikus Templom
védőszentjének, Máriának
ünnepéből. A rövid megemlékezést követően a Fekedi
Vegyeskar énekei után gyertyát gyújtottunk az ünnepi
oltárdíszen és közösen megtekintettük a Schmid Gabiriella és Peter Schmid által
összeállított kép-paneleket.
A templomi ünnepet követően a ,,Német Nemzetiségi Délután” programja a
szépen felújított Kultúrházban folytatódott, ahol régi

ismerősöket, kedves barátok
és új arcokat köszönthettünk
a színpadon. A kulturális
műsorban fellépett a Fekedi
Vegyeskar, a Mohácsi Schneider Művészeti Iskola Fúvós Zenekara (Hahner Róbert vezetésével) és Magyar
Tánccsoportja (Kiss Gábor
vezetésével), Tarlós Ferkó, a
Hahner Duó és természetesen az Erdősmecskei Német
Nemzetiségi Tánccsoport,
aki aktuális idei évi műsorát
mutatta be a nézőknek.
A kultúrműsort követően
állófogadásra vártuk meghívott vendégeinket, majd este
a Millich Zenekar húzta a
talpalávalót a tánchoz. Végeredményben egy nagyon

sikeres rendezvényt zárhattunk. E siker azonban nem
csak a jó szórakozást nyújtó műsorban rejlik, hanem a
rendezvényszervezés háttérmunkájában is, hiszen csakis csapatmunkával érhetjük
el céljainkat. E nagy csapatban segítették az Egyesület munkáját: Erdősmecske
Község Önkormányzata a
terem biztosításával és a berendezéshez szükséges padok, asztalok helyszínre
szállításával; az Erdősmecskei Német Önkormányzat
az előkészületekkel, a vendéglátás egy részének biztosításával; a Tánccsoport lány
tagjai és a Nyugdíjas Klub
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tagjai a vendéglátás előkészítésével; a Táncos fiúk és önkéntesek a terem előkészítésével, az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő és a Baranyai Német Önkormányzatok Szövetsége a program
finanszírozásával. Nekik ezúton is szeretnék köszönetet
mondani segítségükért, támogatásukért!
E sikert szem előtt tartva
folytatjuk tevékenységüket
és reméljük, hogy hamarosan ismét együtt tölthetünk
néhány kellemes órát!
Hengl Melitta
Német-Magyar Baráti
Egyesület Erdősmecske
elnöke
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Óvodánk hírei
Szeptember 1-én, a nyári élményekkel feltöltődve
örömmel találkoztunk újra
szép óvodánkban. A tanévet
az új gyerekek fogadása, beszoktatása, és az „új” óvó-nénivel (Kincsey Anitával) való
találkozás, ismerkedés tette
izgalmassá. A négy ballagó
helyére két-két kisgyermek
érkezett Erdősmecskéről, és
Lovászhetényből, így a 24
gyermekkel , vagyis maximális létszámmal indult az idei
tanév. A kellemes őszi időjárás lehetőségét kihasználva
sétálunk, ismerkedünk falunk
belső, és külső környezetével.
Végre ellátogattunk a „Farmra”, ahol Timi néni szívesen
mutatta meg „állat – birodalmát.” A kertben még az óriás
tököt is megmászhattuk.

melyet az óvodában – közös
elismerés, taps keretében szívesen adtunk át nekik. Gratulálunk a lányoknak!
A Pécsi Egyházmegyétől
nyert pályázati pénzből PÜSPÖK SZENTLÁSZLÓRA
kirándultunk, ahol egy kedves idegenvezető irányításával megtekintettük a püspöki kastélyt, a templomot, a
szalont, kipróbáltuk a székeket, a térdeplőt, az erkélyről
gyönyörködtünk a környező
erdőségben, a festői szépségű arborétumban. Hosszúhetényben mindenki örömére a
„Hosszú Kávé” nevű cukrászdában fogyasztottuk el ebédünket, amit fagyival édesítettünk meg. Ebéd után a
játszószobában rengeteg játéklehetőséget találtunk.

Kis anyakönyv

Szabó Béla 80 éves korában elhunyt 2016. szeptember
7-én. Részvétünk a hozzátartozóknak.
q
Szeptember 17-én Simó Melinda és Póti József házasságot kötött. Nekik sok boldogságot kívánunk.

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

Beharangozó

Október 22-én idősek napja a Kultúrházban.

Elérhetőség, telefonszámok

Véménd község önkormányzata által meghirdetett
rajzpályázatra négy jól rajzoló
nagycsoportos lány munkáját neveztük be. (Bitter Fanni, Reisch Jázmin, Winkler
Lora, Leifert Petra) Örömünkre Petra autóbuszos
„Bóbitába utazunk” c. rajza
díjazott lett. Szüleivel együtt
vehette át a jutalmat a kiállításon a „Tekerős- vasárnap”
délutánján. A többieknek
is ajándékkal kedveskedtek,

A tájházban „gyereknyelven” szintén idegenvezető ismertetett meg bennünket a
régi élet tárgyaival, berendezéseivel . A füstölő- és kemencés konyha után az udvarban található pajtában
berendezett kreatív- műhelyben még jutott idő egy kis
játékra, mintázásra, rajzolásra is.
Ezt a sok élménnyel gazdag napot még sokáig emlegetni fogjuk!
Óvónők
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