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Falunap 2018
Az idei falunapot is közösen szerveztük a Német
Önkormányzattal, a NémetMagyar Baráti Egyesülettel
és a Nyugdíjasklubbal.
A falunapi szentmisét követően gyalog vonult a falu és
a szomszéd falu apraja-nagyja az iskola udvarára, ahol a
rendezvény helyszíne volt.
A polgármesteri köszöntőt az óvodásaink nyitótánca, majd kulturális műsor
követte, melyet a Millich
zenekar állított össze fiatal
fellépőkkel.
(Folytatás a 2. oldalon)

A Silber Buam zenekar húzta a talp alá valót és hajnalig meg sem álltak

A négy csapat
2018. június 30-án tartottuk a focipálya avató kupát,
melyen 4 csapat vett részt.
A megnyitót követően elkezdődtek a mérkőzések
A nők, mint Hurrikánok,
az ifik, mint a Gepárdok, a
fiatalok, mint Erdősmecskei
Berugó-kar, a korban előttük járók, mint Vad-ászok
neveztek be.
Minden csapat játszott
egymással 2x15 perces mérkőzéseken. A szurkolók
hangos kiáltásokkal buzdították kedvenc csapatukat.
A kemény küzdelemben
1. helyezést ért el a Berugó-kar csapata, a 2. hely a
Vad-ászok csapatáé lett, a
3. helyen a Hurrikánok, a 4.
helyen a Gepárdok végeztek.
Legjobb kapusnak Brandt
Jánost, legjobb bírónak Harcz

Andrást választották, legtöbb
gólt lőtt Patrick Schönwalder.
A legtalálóbb nevű csapat
a Vad-ászok, meccs előtt lesérült Brandt Mónika lettek.
Mindegyik csapat em-

Focipálya avató kupa

léklapot és serleget kapott a
részvételért az Önkormányzattól.
Az
eredményhirdetés
után zenét szolgáltatott Kovács György és, akiknek még

maradt energiájuk táncra
perdültek.
Akik eljöttek jól szórakoztak, nevetésben, viccelődésben, ugratásban nem volt
hiány.
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Falunap 2018
(Folytatás az 1. oldalról)
A helyszínre kitelepült
házi orvosunk és kollégái,
akik vércukor szintet, vérnyomást, testzsírt mértek és
tanácsokat adtak az egészséges táplálkozással kapcsolatban.
A környező települések
közül nálunk volt a legnagyobb a részvételi arány ezen
a szűrésen.
A töltött káposzta idén is
finomra sikerült és a nagytöbbségnek ízlett a visszajelzések alapján.
Műsor után belefért egy
kis beszélgetés is.
A gyermekek is jól szórakoztak, jégkásáztak, ugráltak

Mihelyt elfogytak a tombolatárgyak a Silber Buam
zenekar elkezdte húzni a
talp alá valót és hajnalig meg
sem álltak. Szép bemutatkozás volt, mert előzőleg még
nem találkoztunk, jó hírüket
tovább adjuk.
A Német Önkormányzat
támogatta a kulturális mű-

az ugrálóvárban és még táncoltak is.
A tombola sorsolás eredményeként a Hévízi welness hétköznapokat 3 nap

2 éjszaka félpanzióval büféebéddel a ****Hotel Qellébe
Teiml István családja nyerte
meg. Reméljük emlékezetes
napokat fognak ott eltölteni!
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Elérhetőség,
telefonszámok

sort, a játékokat, az ovisok
ajándékát és egy tombolatárgyat, az egyesület tombolatárgyat ajánlott fel, a nyugdíjasok a gombóckészítésben
vettek részt és tombolatárgyat hoztak, a többi dolog
maradt az önkormányzatra, a plébános felkérése falunapi mise tartására, zenekar
szervezése a templomtól, az
óvónők felkérése a gyerekek
betanítására a nyitótánchoz,
zenekar keresése, mert előzőleg lemondta aki jött volna, a színpad elszállítása Erzsébetről és összerakása, a

sátor felépíttetése, díszítése,
a vacsorához való beszerzése, elkészítése, a bográcsok
előkészítése a főzéshez, tálaláshoz a dobozok, egyebek
beszerzése tombolatárgyak
kérése, főnyeremény kiválasztása, fellépők vendéglátása, és mindezek anyagi
vonzatai, másnap a lebontások, pakolások önkéntesek
segítségével valósult meg.
Számos felajánlást kaptunk
még a tombolatárgyaktól a
kenyérig, húsig, utalványig,
pénzadományig.. Köszönet
érte mindenkinek!
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Háromszoros lendületes gongütésekkel nyílt meg
az UTAZÁSOKON című kiállítás Erdősmecskén
Az Erdősmecskei Galéria
Kultúrházban megrendezett
- egyébként igen figyelemre
méltó - UTAZÁSOKON
című kiállítást eredetileg
az Ausztriai Nagykövetség
képviselője és polgármester
asszonyunk Benkovics Győzőné Éva együttesen nyitotta volna meg. Amint az
gyakran megesik: a nagykövetség
képviselőjének
ugyanebben az időpontban
Budapestre kellett UTAZNIA, polgármester asszonyunknak pedig az iskolai
évzáróra. Az időbeli egybeesések miatt Hengl Mónika, az Erdősmecskei Német Önkormányzat elnöke
és apró leánykája, Hanna
együttes erővel és lendületes gongütésekkel nyitotta
meg a fent említett kiállítást, Schmid Péter bevezetője után, melyet Hengl Mónika fordított magyarra. Alig
csendesedett le a gong, Éva
polgármester asszony is
megérkezett, ami lehetőséget teremtett újabb háromszoros gongütésre a résztvevő hallgatóság nagy örömére.
Az Ausztriai Tiszteletbeli
Konzul Andreas Hochmann
is szerette volna megtekinteni a kiállítást, neki pedig
- szintén ugyanebben az
időpontban - a horvát nem-

Polgármester asszony Benkovics Győzőné Éva, a Német - Magyar Baráti Társaság elnöke, Hengl
Melitta és a sok mindenben segítő Schmid Gabriella fogadják Hochmann Andrást Ausztria Tiszteletbeli Konzulját valamint kedves feleségét és unokájukat
zeti ünnep miatt kellett más
Végül azt is meg kell emMaga a kiállítás 225 UTAirányba UTAZNIA. Végül a lítenünk, hogy egy építő- ZÁSOK alatt készült pillakiállításmegnyitó másnapján mérnökökből álló csoport natrajzokat tartalmaz, melyeellátogatott hozzánk, felesé- is meglátogatta a kiállí- ket Schmid Péter professzor
ge és unokája kíséretében. tást - egy nagy autóbusszal - Erdősmecske díszpolgára Polgármester asszonyunk és UTAZVA. Egyikük közü- készített 5 országban.
Hengl Melitta, aki a Német lük (Hrachowina mérnök
Aki a kiállítást szeret- Magyar Baráti Társaság el- úr) éppen tavaly nyáron itt né megtekinteni, szeretetnöke, fogadta a vendégeket a állította ki a bécsi körúton tel várjuk egészen 2018. auKultúrházban. Mindnyá- - Ringstrasse - készült fény- gusztus 4-én 16:30 óráig,
jan nagy érdeklődéssel hall- képeit. Az utazók közül pe- amikor is azt ünnepélyes kegatták Schmid Péter és Gab- dig ketten Hamburgból ér- retek között bezárjuk.
riella a kiállításhoz fűzött keztek hozzánk.
RED-PR
magyarázatát. Majd természetesen ismét megszólalt a
gong, most harmadszor inkább játékosan csengett.
2018. 6. 8-án született Jéhl János és Szebényi Alexandra
kislánya Jéhl Laura.
Gratulálunk a kicsihez!

Kis anyakönyv

Önkormányzati támogatás

Egy különleges UTAZÓ társaság - építőmérnök kollégák és feleségeik - akik 1954-ben ! kapták meg diplomájukat Bécsben. Éppen
az Erdősmecskei Kultúrház Galériában tekintik meg a 225 pillanatrajzból álló kiállítást, mely Schmid Péter professzor UTAZÁSOKON készített rajzait mutatja be

Az önkormányzat idén is támogatja az óvoda illetve
az iskolakezdést.
Kérelem alapján, aki gyermekvédelmi támogatásban
részesül gyermekenként 5 000,-ft-ot, aki nem kap gyermekvédelmi támogatást gyermekenként 10 000,-ft-ot
kap.
Szociális tűzifa igény iránti pályázatot adott be az önkormányzat, melyben 56m3 tűzifára tudtunk pályázni.
Határidő
Szeptember 17-én esedékes a helyi adók befizetése.

