
Erdősmecske Község Önkormányzatának 
Képviselőtestülete nevében

Áldott, boldog, békés karácsonyt és 
sikerekben gazdag új évet
kívánok mindenkinek!

Benkovics Győzőné 
polgármester

Heten neveztünk rajzpályázaton
Újabb siker érte óvodánkat: az „Él-

mények idősekkel” címmel meghir-
detett rajzpályázatra hét ügyes kezű, 
vállalkozó kedvű gyermek munkáját 
küldtük be. Mindegyik rajzot kiállí-
tásra alkalmasnak találták. Óvári Va-
lentina óvodásunk 1. helyezést ért el. 
Nyereményét (családi belépő a Sik-
lósi fürdőbe, a Siklósi Várba, és érté-
kes ajándékok a további rajzoláshoz) 
boldogan vette át a Máriagyűdi ered-
ményhirdetésen.

Gratulálunk neki, és a többi szép 
rajz-készítőnek óvodánk jó hírnevé-
nek gyarapításáért: Trikl Hanna, Jéhl 
Noémi, Jónás Natasa, Megyesi Maja, 
Szabó Dorina,  (Em.) Szabó Dorina 
(Lh.).

2018. november



Erdősmecskei Hírmondó2

Novemberi  vidámságok az óvodában
Idén először került meg-

rendezésre Erdősmecskén 
a Márton napi lámpásozás. 
Az óvodából indulva szü-
lők, nagyszülők, testvérek, 
volt ovisok kíséretében éne-
kelve vonultunk az utcán, az 
iskolások csatlakozásával. A 
templomban imádkoztunk, 
énekeltünk, és eljátszottuk 
Szent Márton történetét. A 
kultúrházban hagymás zsí-
ros kenyérrel, süteménnyel, 
teával, forralt borral vártak 
bennünket. A tábortűz kö-
rül nemcsak melegedni lehe-
tett, hanem szalonnasütésre 
is volt lehetőség. Jól éreztük 
magunkat, jövőre folytatjuk! 
Az ünneplés sikere az ösz-
szefogás eredményének kö-
szönhető: az Erdősmecskei 
Önkormányzat, a Német 
Önkormányzat, az Erdős-
mecskei  Hús Kft. (Szebényi 
család),  a Nyugdíjas Klub, 
Magdi néni, az Oszterek –  
házaspár, a falugondnok, a  
közmunkások,  és a szülők 
közös munkáját dicséri.

Geresdlaki partneróvo-
dánk meghívására együtt 
néztük meg a „Világszép 
kecskebéka című bábelőadást. 
Viszonzásul – a nagypalli, és 
a zengővárkonyi óvodásokkal 
együtt – mi is meghívtuk őket  
a Csorba Győző Könyvtáron 
keresztül hozzánk  érkező  
„Ecc, pecc zenekar”  koncert-
jére. Egy vidám, színvona-
las zenei élményben volt ré-
szünk, melynek során  együtt 
énekelhettünk ismert dalo-
kat, és a különböző hangsze-
reket is megfigyelhettük.

Ilyen még nem volt! Mé-
zes-nap az óvodánkban: az 
egészséges étkezésre ne-
velést erősítve  csatlakoz-

tunk az Agrár Minisztérium 
„Mézes Reggeli…” felhívá-
sához. Felvettük a kapcsola-
tot a helyi méhésszel, – Bé-

kefi Dezső bácsival, – aki 
készségesen vállalta a fel-
adatot.  Képekkel illusztrál-
va beszélt  a méhek életéről, 
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Kis anyakönyv
2018. szeptember 6-án Feld János betegségével tartó 
hosszas küzdelme véget ért.
Részvétünk a családnak és a hozzátartozóknak!

Beharangozó
2018. december 15-én, 10 órakor „Falukarácsony” a 
Kultúrházban. A 0-14 éves kor közötti gyermekek cso-
magot kapnak, ha valakinek lesz tanítás, akkor a szülőket, 
nagyszülőket várjuk a csomagokért.

szokásairól.         A  méhé-
szek „méz-készítő” munká-
ját saját eszközein keresztül 
mutatta be a gyerekeknek.

Az  öltözéket, –  ru-
hát, sisakot, fel is próbálták 
a gyerekek. Megismertük, 
megkóstoltuk a különféle 
mézfajtákat: akác, hárs, nap-

raforgó, repce, vegyes virág-
méz. 

Köszönjük ezt az emléke-
zetes, tartalmas, sok hasznos 
információkkal teli termé-
szetismereti  foglalkozást, és 
a finom mézkóstolást. Egy-
kori óvodásunknak, Bianká-
nak pedig a profi fotókat!

2018. november 30-án a gyerekek közös mézeskalács sütésen vet-
tek részt a nyugdíjas klubban a Német Önkormányzat és a Német-
Magyar Baráti Egyesület szervezésében
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Im vergangenen November fand in der Serbischen Kirche die alljährliche orthodoxe Messe statt. Unsere Bürgermeisterin sprach mit den 
Priestern und hieß sie in Erdösmecske willkommen Foto: Peter Schmid
Szerb ortodox templomunkban az elmúlt novemberben (2018. november 8.) ismét részesei lehettünk az évenként egyszer tartott misé-
nek. Polgármester asszonyunk pár szóval szívélyesen üdvözölte a papokat itt Erdősmecskén Fotó: Schmid Péter

Im Oktober und November fand der monatliche Abend vom Kulturkreis Erdösmecske mit Lesungen von Gedichten von Kazinczy Ferenc 
und Arany János auf Ungarisch und in Deutscher  Übersetzung im Hause von Gabriella und Peter (Pál-Schmid) statt

Foto: Pál-Schmid Gabriella & Peter Schmid
Ez év októberében és novemberében a Német-Magyar Baráti Egyesület Erdősmecske kezdeményezésére életre hívott és havonta meg-
rendezett kulturális esteket Péternél és Gabriellánál (Schmid) tartottuk, melyeken Kazinczy Ferenc és Arany János műveiből olvastunk 
fel nemcsak magyarul, hanem minőségi német nyelvű fordításban is Fotó: Pál-Schmidt Gabriella és Schmid Péter


