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„Itt van az ősz, itt van újra…”
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Szüret Jani bácsival
A nyáron mindannyian sok, szép élménnyel gazdagodtunk! A gyerekek az
első napokban ezekről meséltek, - kifogyhatatlanul…
s ezzel az általuk diktált
lendülettel, örömmel, megújult erővel - el is kezdtük az
új tanévet. Az óvodánk segítő. és befogadó készségének,
barátságos légkörének köszönhetően az új kisgyermekek is hamar beilleszkedtek.
A felnőtt közösségben nincs
személyi változás, a gyerekek létszáma decemberre éri
el a 23 főt. Sok szeretettel
köszöntöttük körünkben új
hitoktatónkat, Mariann nénit, aki az első közös sétánk
alkalmával érdeklődéssel ismerkedett csoportunkkal, a
faluval, templomunkkal.
Focicsapatunk is több
új taggal bővült, hisz idén
azok lehetnek igazolt „focisták”, akik 2012. december 31. előtt születtek. Új
edzőnk, Gyula bácsi már meg
is kezdte gyermekeink bevezetését a futballvilág rejtelmeibe. A „Kincses Kultúr
óvoda 2017” cím elnyerésével
még több lehetőségünk lesz
megismertetni óvodásainkat
szűkebb, és tágabb környezetünk
nevezetességeivel,
ismereteket nyújtani, képességeket, készségeket fejleszteni. Már elkezdődött a

táncoktatás - Kirch Zoli bácsi néptáncoktató megtartotta első foglalkozását: hallás, ritmus, mozgásfejlesztés
történt játékosan, népzenére. A Projekttervünk alapján a folytatása jövő hónapban lesz.
Első „nagy” kirándulásunk Hosszúheténybe vezetett. Itt találkoztunk
ismét
Gabi nénivel, aki
„gyermeknyelven”
tartott számunkra egy múzeum
- pedagógiai foglalkozást. Láttuk
a régi ház elrendezését, (a tiszta
szobát ágyakkal,
magasra
rakott
dunyhákkal,
a
konyhát, az újabb
szobát a bölcsővel,
a füstös konyhát
stb.) a régi bútorokat, berendezési

tárgyakat, az emberek akkori ruházatát, használati tárgyaikat: vagyis egy család
mindennapi életét, melyet
mindjárt összehasonlítottunk a mi mai, modern eszközeinkkel, tárgyainkkal is.
A „szüreti mulatságunkat” a kalács tésztájának
gyúrásával kezdtük, s miután
megkelt, igazi kemencében
sütöttük ki. A szőlőművelés
fáradtságos munkájáról Jani
bácsi mesélt a gyerekeknek,

majd a szüret vidám, de sokrétű tevékenységét is az ő segédletével elevenítettük fel, s
éltük át kézről kézre adva a
puttonyt, a darálót, prést stb.
A szürethez kapcsolódó népi
mondókák, dalok, játékok
vidámsága után izgatottan
ültünk asztalhoz, s láttunk
hozzá a magunk készítette
kalácsnak, melyhez szőlőt is
szemezgettünk, mustot kóstolgattunk. Nagyon jól éreztük magunkat!
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Beharangozó

Október 21-én 16 óra 30-kor „Idősek napja” a Kultúrházban.
Műsor, vacsora, bál a szokásos módon!

Kis anyakönyv

Születés

AUTÓMENTES NAP

A „Tekerjünk, hogy tekerhessünk” autómentes napon a
nyugdíjas klub helyiségében idén is vendégül láttuk a hozzánk látogatókat egy kis harapnivalóval és finom teával, amiért nagyon hálásak voltak.

A 3 generáció
kiállítás
megnyitója

2017. szeptember 1-én megszületett Szokoli Karolina és
Kollár József kislánya Luca.
Gratulálunk és jó egészséget, sok erőt a felneveléséhez!

Halálozás

2017. augusztus 26-án Sőregi Istvánt vesztettük el.
Őszinte részvétünk a hozzátartozóknak!
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FELHÍVÁS

Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati
ösztöndíjpályázat 2018.

Pályázni lehet 2017. október
3-tól 2017. november 7-ig.

ÉRTESÍTÉS

Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy a ravatalozóhoz kihelyeztük a „Temető rendeletet”.
A lakosság segítségét kérjük, hogy a közelgő halottak napja környékén a régi sírokat jelöljék meg, pl. sírcsokor mécses, gyertya, mert jövőbeli terveinkben szerepel egy sírkert kialakítása a gondozatlan sírokból,
hiszen azokból nagyon sok veszélyessé vált.

Tájékoztató az őszi
lomtalanításról!

A Dél-Kom Nonprofit Kft. megrendezi Erdősmecske területén a lakosság részére térítésmentes őszi lomtalanítási
akcióját. Cégünk a lomok elszállítását az alábbi időpontban végzi:

2017. október 10-én, kedden.

A hulladékot az adott napon reggel 6 óráig kell kihelyezni a gyűjtőjárat számára úgy, hogy a tisztaság megóvása érdekében a szóródó anyagok gyűjtődobozokba vagy zsákokba
kerüljenek. Az akció során nem helyezhetők ki a következő anyagok:
•
•
•
•

építési törmelék,
állati tetemek,
zöldhulladék,
veszélyes hulladék, (akkumulátor, gumiabroncs,
növényvédöszeres-festékes dobozok, stb.)
• elektronikai hulladék. (TV, hűtőszekrény, stb.)

Együttműködésüket előre is megköszönve,
Tisztelettel:

Erdősmecskei
Hírmondó

Biró Péter
ügyvezető
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