
Falukarácsony
Nagy szeretettel készül-

tünk a karácsonyi ünnep-
kör egyik legnagyobb ese-
ményére, a Falukarácsonyra. 

Mint ahogy már az elmúlt 
években megszokhattuk a 
Csorba Győző Könyvtár ál-
tal felajánlott műsort láthat-

ták a gyerekek: Szilas Mik-
lós előadása nagy örömmel, 
vidámsággal töltötte be a 
karácsonyi díszbe öltözte-
tett Kultúrházat. Az adventi 
énekek meghallgatása után 
a gyerkőcök Polgármester 

asszonytól és a Falugond-
nokunktól átvehették a ka-
rácsonyi csomagokat, melyet 
Erdősmecske Község Ön-
kormányzata finanszírozott. 

Neichl Noémi
NMI

2016. december
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Óvodai hírek
Tartalmas napokat hagy-

tunk magunk mögött az év 
utolsó hónapjában is. A ka-
rácsonyi készülődés a sok-
sok színes program, a közös 
tevékenységek sok örömmel 
töltötte be az elmúlt napo-
kat.

Pécsváradon megnéztük 
a Bóbita Bábszínház „Terülj, 
terülj asztalkám” című báb-
előadását. A Betlehem és az 
általános iskolások képkiál-
lítása is nagy tetszést aratott.

 A karácsonyvárást Er-
dősmecskén az adven-
ti gyertyagyújtással nyitot-
tuk meg. Adventi énekekkel, 
versekkel kedveskedtünk a 
megjelenteknek és közösen 
feldíszítettük a falu kará-
csonyfáját, melyért köszönet 
Tamás Árpádnak. A Nyug-
díjas klub tagjai finom ka-
láccsal, teával  és forralt bor-
ral vendégeltek meg, ami 
nagyon jól esett a hideg idő-
ben. Polgármester Éva néni-
től a jutalmunk finom csoki 
mikulás volt, melynek nagy 
része már ott helyben elfo-
gyott.

 Az Adventi Csoda-cso-
ki Cukrászdában évről évre 
már jól bevált szokásként 
a Nyugdíjas klub tagjaival 
együtt készültek a szebbnél 
szebb mézes kalácsok. Jó volt 
együtt lenni, beszélgetni, ne-
vetgélni és közben a megta-
nultuk a mézeskalács sütés 
és díszítés tudományát is.

Volt sok vidám, vicces 
eseményünk is, de egy kis 
remegésben is volt részünk, 
például amikor megérkezett 
hozzánk a várva várt Miku-
lás. Gyerekek, óvó nénik is 
összehúzták magukat a fe-
kete krampusz látványától. 
Az ijedtség fokozatosan ol-
dódott a szaloncukor osz-
togatása közben. Mikulás 
bácsi szelíd hangja, ölbe ül-
tetése és a csomagok is ha-
mar megváltoztatták a han-
gulatot. Köszönjük ezt a 
nem mindennapi élményt 

nekik! Kellemes meglepetést 
szerzett Tibi bácsi is ajándé-
kával. Köszönjük neki is a 
csokoládét.

A Német Önkormányzat 
szervezésében és támogatá-

sával díszt készítettünk és 
mézeskalácsot díszítettünk. 
Köszönjük Melitta néni-
nek a közreműködést, és az 
ínyencségeket, melyet már el 
is fogyasztottunk! 
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Az ünnepek és év végi szabadságolások miatt az Er-
zsébeti Önkormányzati Hivatal az év végén  ügyelet 
formájában látja el feladatát, melynek rendje a honla-
punkon található.

A sok készülődés közben 
eleget tudtunk tenni Imre 
bácsi meghívásának is, meg-
néztük a juhokat, kecskéket 
„Bözsit” a bocit, aki olyan 
szelíd, hogy a bátrabbak a 

hátára ültek. Az állatokról 
szóló ismeretek mellett a 
cipőre-csizmára, ruhára ta-
padt jókora sárral tértünk 
vissza az óvodába. Gyön-
gyi néni és az anyukák ügyes 
kezének köszönhetően más-
nap ennek már semmi nyo-
ma nem látszott.  

A focikupa idénre is befe-
jeződött. Ügyes csapatunkat 
oklevéllel és ajándékkal ju-
talmazták. Köszönjük Sanyi 
bácsinak a sok vidám percet! 
Jövőre folytatjuk!

Jó kapcsolatunknak kö-
szönhetően meghívást kap-
tunk a geresdlaki óvodá-

soktól. Együtt énekeltünk 
táncoltunk, ismerkedtünk a 
népi hangszerekkel a Misina 
Néptáncegyüttes tagjának 
irányításával. Meglátogat-
tuk még a híres mézeska-

lács kiállítást, mely advent 
első vasárnapján nyílott meg. 
Köszönjük Erdősmecske 
Község Önkormányzatának 
és a képviselőtestület tagja-
inak a szállítást!

Fogadják szeretettel jókí-
vánságunkat:

Virradjon Rátok szép nap,
Köszöntsön Rátok jó év,
Kedves hajlékotokba köl-

tözzön jólét!
A lelketekbe boldogság,
A szívetekbe béke,
Ezt kívánják Nektek az 

ovisok a következő évre!

Óvónők

Elérhetőség, telefonszámok
Polgármesteri Hivatal 

7723 Erdősmecske, Petőfi utca 40. 
Telefon: 30/505-1172. E-mail: hivatal@erdosmecske.hu

Polgármester: 
Benkovics Győzőné 
Tel.: 20/313-4099. E-mail: polgarmester@erdosmecske.hu

Jegyző: 
Dr. Tóth Sándor 
Tel.: 69/351-101. E-mail: jegyzo@erzsebetikoh.hu

Aljegyző: 
Földvári Edit 
Tel.: 69/351-101. E-mail: aljegyzo@erzsebetikoh.hu

Nagypalli kirendeltség: 72/466-752
Erdősmecskei Német Önkormányzat 

7723 Erdősmecske Petőfi utca 113.  
Elnök: Hengl Mónika 30/326-2768

Német-Magyar Baráti Egyesület Erdősmecske, 
Erdősmecskei Tánccsoport vezetője: 
Hengl Melitta 30/750-7237

Óvodavezető: 
Lőrinczné Takács Aranka 30/842-7758

Iskolavezető: 
Kellerné Ömböli Emőke 72/455-102

Családsegítő szolgálat:72-465360
Orvosi rendelő: 

Dr. Menczer Gábor 72/465-078
Nyugdíjas Klub 

Vezetője: Hengl Jánosné 30/613-2755
E-on hibabejelentő: 06-40-200-636
Mezőföldvíz: Pécsvárad: 72-466-377
 Paks: 06-40-462-000

Erdősmecskei 
Hírmondó

Erdősmecske önkormányzatának kiadványa.
Polgármesteri Hivatal 7723 Erdősmecske, Petőfi utca 40.
Telefon: 30/505-1172. E-mail: hivatal@erdosmecske.hu

Nyomdai munkák: Milpress Kft. 2400 Dunaújváros, 
Verebély utca 8. Felelős vezető: Molnár Gergely ügyvezető

Kis anyakönyv
2016. november   27-én megszületett  Berczi Kornél Balázs 
Berczi Balázs és Limberger Bettina gyermeke.

2016. december 17-én házasságot kötött Németh István és 
Horváth Anikó. 
Mindannyiuknak sok boldogságot kívánunk!



Erdősmecskei Hírmondó4

Adventi készülődés Erdősmecskén
2016. november 25-én 

immár harmadik alkalom-
mal valósult meg a Német-
Magyar Baráti Egyesület 
Erdősmecske szervezésében 
az adventi sütés, a mi kis 
,,Csoda-Csoki-Cukrász-
dánk”.

Idén is generációkat ösz-
szekötve hívtuk cukrászkod-
ni a legkisebb és a korosabb 
lakosokat, a projektben az 
ovisoknak és iskolásoknak le-
hetőségük nyílt a Nyugdíjas 
Klub tagjainak segítségével 
mézeskalácsot sütni. Reggel 
kilenc óra után érkeztek meg 
az ovisok a Nyugdíjas Klub 
termébe, ahol Hengl Jánosné 
(Bori néni), Schnell Henrikné 
(Teri néni), Kuszter Ádámné 
(Rézi néni) és Nagy Jánosné 
(Gizi néni) már várták őket 
a számukra előkészített sü-
tő-alapanyagokkal. Az ovi-
sok közül volt, aki saját kis 
kötényével készült a prog-
ramra, volt aki, először kicsit 
félénken közelítette meg a 
sütőasztalt és bizony volt 
olyan is, aki a süti-dekoráló-
cukorkák szavatossági ide-
jét is letesztelte nyalakodás 
formájában a sütik díszítése 
előtt... De hát pont erről is 
kell szólnia egy vidám, gye-
rekeknek szervezett prog-
ramnak!

Az iskolások 11 órá-
ra érkeztek meg az akkor 
már mézeskalács-fűszer-il-
latban úszó süteménycuk-
rászdába, ahol rögtön neki 
is láttak a finom mézeska-

lácsok elkészítésének. Ké-
szültek karácsonyfa-, csil-
lag-, angyalka-, hold- és 
szívecske-formájú sütemé-
nyek, melyeket a kisdiákok 
a sütést követően még vidá-
man ki is díszítettek. Ter-
mészetesen a sütikóstolás 
most sem maradhatott el, 
hiszen ki kell deríteni, hogy 
jól sikerült-e amit készítet-
tünk... De azért maradt sok 
édesség, mely a karácsonyi 
várakozást fogja megédesí-
teni intézményeinkben.

Hogy ez a várakozás ne 
legyen túl hosszú, az adven-
ti időszakra az Erdősmecs-
kei Német Önkormány-

zattal is készültünk egy kis 
meglepetéssel az intézmé-
nyeknek: december 12-én 
kézműves látogatott Erdős-
mecskére az Óvodába és az 
Iskolába. Erzsi néni és Haj-
ni néni Nagypallról érkez-
tek, a gyerekek már jól isme-
rik őket, hiszen az idei már 
a sokadik alkalom volt, hogy 
kézműves termékeikkel ör-
vendeztettek meg minket. 
Természetesen a különböző 
korosztályoknak megfelelő-
en többfajta adventi, kará-
csonyi kézműves dekoráció 
készült: az Ovisoknak kéz-
műveseink szaloncukor ké-
szítéssel (ezúttal nem ehető 
kivitelezésben) és mézes-
kalács-maci-díszítéssel (fi-
nom mézes süteményből és 
cukormázzal dekorálva) ké-
szültek a gyerekek nagy örö-
mére. A végeredmény pedig 
magáért beszélt: egy egész 
kosár szaloncukor és egy 
tálca mézes-maci várta az 
ügyes kézműveseket.

A program folytatásaként 
az Iskolásokat már két ne-
hezebb feladat várta: ők elő-
ször só-üveget készítettek 
karácsonyfamintával és egy 

kis teamécsessel tehették 
valóban ünnepivé a dekorá-
ció hangulatát, majd máso-
dik feladatként egy igazán 
adventi-hangulatú ajtódíszt 
is dekorálhattak rengetek 
előkészített dekorációs elem 
segítségével. Kézműveseink 
még az Iskolát is megaján-
dékozták egy általuk készí-
tett téli ajtó-dekorációval, 
így a kézműveskedés itt is 
nagyon jó hangulatban telt, 
az általunk kínált kis nas-
solni valóknak pedig sem 
az Ovisok, sem az Iskolások 
nem tudtak ellenállni...

Végeredményben any-
nyit mondhatok, hogy ez-
zel a két kis rendezvénnyel 
sikerült hagyományt terem-
tenünk, mely tanórán kí-
vüli programként is segíti a 
gyerekek (és talán a felnőt-
tek) adventi készülődését és 
a karácsonyi hangulat kiala-
kulását. Ezen gondolatokkal 
zárva, kívánok mindenkinek 
Kellemes Karácsonyi Ünne-
peket és Boldog, egészség-
ben és sikerekben gazdag Új 
Évet!

Hengl Melitta  


