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Kisbabákat „fürdettünk”
Október utolsó szombatján vidám tánccal, versekkel az időseket köszöntöttük
Lovászhetényben.
Ebben a faluban is a több
évtizedes múlt köszön vis�sza ránk, hisz a padsorokban
már az
egykori óvodásaink szüleit üdvözölhettük,
akikkel jó volt néhány szót
váltani a gyerekeikről, érdeklődni „hogylétükről”?! A
gyerekek szerepléséért nagy
tapsot, dicséretet, jó szót, és
finom ételt kaptunk.
Az őszi szünet után a
kellemes időt kihasználva hitoktatónkkal a temetőbe sétáltunk, ahol gyertyagyújtással, imádsággal,
énekkel emlékeztünk az elhunytakra. Megfigyeltük, és
megbeszéltük az emberek
sírdíszítési szokásait, elme-

sélték az elmúlt napokban
a családjukban átélt eseményeket, gyönyörködtünk az
emlékezés szimbólumaival
feldíszített színes krizan-

témoktól pompázó temető
látványában.
A Márton napot szokásunk szerint Lovászhetényben ünnepeltük meg.
Szülőkkel, nagyszülőkkel,
testvérekkel együtt vonultunk a faluban az óvodában
elkészített lámpásainkkal és
énekeltük a Szent Márton
ünnepére tanult hagyomá-

nyos és újonnan tanult dalainkat.
Ilyenkor mindig kinyitják nekünk a templomot is,
melynek oltár- és mennyezeti festményén is a legenda
„koldus-jelenetét
csodálhatjuk meg. Ez a mozzanat még ünnepélyesebbé teszi együttlétünket. Jó volt
találkozni volt óvodásaink-
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kal,

(Mecskéről is többen
részt vettek) beszélgetni,
együtt csillapítani éhségünket, szomjúságunkat hagymás, libazsíros kenyérrel, libapecsenyével, teával, forralt
borral. Köszönjük a vendéglátást a Lovászhetényi,
a falubuszt az Erdősmecskei
Önkormányzatnak!
A „Kincses Kultúróvoda
2017” programjainak következő állomása volt a Csurgó
Zenekar fergeteges koncertje az Erdősmecskei Kultúrházban. A vidámságból nem
maradhattak ki volt óvodásaink (iskolások), és a partneróvodáink gyermekei sem.
(Geresdlak, Nagypall, Zengővárkony)
A „Gondolkodj Egészségesen” országos felhíváshoz

kapcsolódva egy óvodai délelőtt keretében játékos foglalkozás-és vetélkedőt rendeztünk a csoportszobában.
A téma: a tisztálkodás
fontossága, műveletei, eszközei, gyakorlata. A babák
fürdetése – a „pancsolás”
öröme - közben a testrészek
ismerete, az ápoltság fogal-

Kedves Partnereink,
Támogatóink, Barátaink!

2017. október 31.-én lezárult a ,,TESCO – Ön választ,
mi segítünk” projekt szavazati időszaka és a november 13.-i
héten érkezett meg az értesítés, hogy sajnos nem a mi projektünk, mely ,,Az Erdősmecskei Óvoda udvari játékainak
bővítése” címet viselte nyerte el a támogatást.
Természetesen reménykedtünk, hogy sikerül a projektünkkel egy újabb fejlesztést hozni Erdősmecskére, de úgy
gondolom, hogy annak ellenére, hogy a támogatás ez alkalommal nem hozzánk érkezik, mégis sikeresek voltunk. Ös�szesen 9901 ránk leadott szavazat igenis nagy teljesítmény,
főként ha figyelembe vesszük, hogy a majd 600 fős Szálka
település, és a több mint 33 000 fős Szekszárd város mellett
indultunk versenybe.
Ezúton szeretném megköszönni mindenkinek a támogatást, az összegyűjtött zsetonokat, a programunk melletti
lobbizást, az összefogást, melyet mutattunk! A szép számú
zseton összegyűjtésével bizonyítottuk, hogy együtt sok mindenre képesek vagyunk. Hiszem, hogy a jövőben közösen
még sok projektet tudunk megvalósítani Erdősmecskén és
Erdősmecskéért!
Köszönjük támogatásukat!

Hengl Melitta
elnök
Német-Magyar Baráti Egyesület
Erdősmecske

Beharangozó

2017. december 16-án 10 órakor tartjuk a gyerekek
karácsonyi ünnepségét a Kultúrházban
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Műsor: Ecc-Pecc zenekar

mának kialakítása, az érzékszervek nélkülözhetetlen
szerepe, védelme tette emlékezetessé az általunk tanításra szánt tartalmakat.
Az ismeretek rögzítése a „Szappanmesével,” és
a „Forgószínpad” szerint haladó 5 fős csoportokban , az
egymástól eltérő feladatok

együttes megoldásával zárult: kellemes, jó hangulatú, konfliktusmentes csapatszellemben.
Óvónők
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Mise a szerb templomban Erdősmecskén
2017. november 9-én,
szerdán, nagy esemény volt
az erdősmecskei szerb templomban. Schmid Péter, emeritus Professor, Erdősmecske
díszpolgáraként
örömmel
köszöntötte a faluba érkező
ortodox egyház püspökét és
hat papját, akik misét celebráltak ebben a ritkán használt, sőt veszélyesnek is nyilvánított épületben. A misét
gyönyörű éneklés kísérte,
majd a bőséges megszentelt adományokból (lásd. felső kép) kulináris élvezet következett. A résztvevők közül
páran igen messziről, Budapestről, Szentendréről, illetve külföldről is érkeztek. Egy
kép is készült a közösségről
(alsó kép). Reméljük hamarosan felújításra kerül ez a
szép, közkedvelt épület.
Erdősmecskei
Hírmondó
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