
2015. december

Erdősmecske Község 
Önkormányzata 
Képviselőtestülete nevében 
a község minden lakosának 
kellemes ünnepeket 
és eredményekben gazdag 
új esztendőt kívánok!

Benkovics Győzőné
polgármester

Ünnepi programjaink

A december az advent, 
a karácsonyi készülődés, az 
ünnep körül forgott. Nem 
volt ez másként községünk-
ben sem.

Egyik rendezvény követ-

te a másikat, szinte minden 
hétre jutott egy-két prog-
ram. Hatványozottan érez-
tük ezt, hiszen Lovászhetény 
rendezvényein is részt vettek 
az óvodásaink és iskolása-

ink. Nagy volt a jövés-me-
nés mindkét településen. A 
falukarácsonyi ünnepségen 
a Csorba Győző Könyvtár 
Mikulás és Krampusz mű-
sorát láthatták a gyermekek, 

amit a csomagosztás köve-
tett. A Télapó és a Krampusz 
segített a csomagok kiosztá-
sában és mindenkivel fotóz-
kodtak. (Képösszeállításunk a 
2. oldalon)

Az adventi gyertyagyújtás előtt
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Ünnepi programjaink
Falukarácsonyon 
a műsor után 
a kicsik és a 
nagyok is fény-
képezkedtek a 
Mikulással és a 
krampusszal

„Béke szálljon minden házra, kis családra, nagy családra.
Karácsonyfa fenyőága, hintsél békét a világra!” (ismeretlen)

Békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag, boldog 2016-os 
esztendőt kívánunk Erdősmecske község minden lakosának!

Erdősmecskei Német Önkormányzat képviselőtestülete

„Wir wünschen euch zu den Weihnachtstagen, Besinnlichkeit und 
Wohlbehagen und möge euch das Neue Jahr erfolgreich sein, wie’s alte war!”

(unbekannt)

    Wir wünschen allen Einwohnern der Gemeinde Metschge friedliche 
Weihnachtsfeiertage und ein glückliches, erfolgreiches neues Jahr 2016!

die Abgeordneten der Metschger Deutschen Selbstverwaltung
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Ovis december képekben...

A Csurgó Együttes Zenés-táncos koncertje Pécsváradon

Adventi-Csoda-Csoki-Cukrászda” A Német-Magyar 
Baráti Egyesület és a Nyugdíjas Klub támogatásá-
val közös mézeskalács sütés az óvodásokkal

Mikulás az óvodában

Adventi gyertyagyújtás a falu központjában

Karácsony az óvodában
A gyermekek 50 000 Ft értékben  különböző építő játé-

kokat, autókat, házi és vadállat figurákat kaptak az önkor-
mányzattól, a konyha pedig minőségi edényeket és kiegé-
szítőket kapott
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Adventi Csoda-Csoki-Cukrászda 
Az előző évi rendez-

vény sikere után a Német-
Magyar Baráti Egyesület 
Erdősmecske 2015-ben is 
pályázatot nyújtott be, ez al-
kalommal a Baranyai Német 
Önkormányzatok Szövetsé-
géhez, hogy idén is megren-
dezésre kerülhessen az ,Ad-
venti sütés’ című rendezvény. 
A BNÖSZ révén Egyesüle-
tünk 25.000,-forint támo-
gatásban részesült, melyet 

az önrésszel kiegészítve az 
,Adventi sütés’ megvalósítá-
sára fordítottunk, így 2015. 
novemberének végén, illően 
az első adventi vasárnaphoz 
megrendeztük a kis Csoda-
csoki-cukrászdánkat.

A program délelőtt 9 óra-
kor kezdődött, ekkor érkez-
tek meg az Óvodás középső 
és nagy csoportos gyerekek 
és rögtön neki is láttak a fi-
nom mézeskalács elkészíté-
sének. Készültek mézeska-
lácsok csillag, hold, csengő, 
fenyőfa, angyalka és szívecs-
ke formában, melyeket a kis 
kuktáink a Nyugdíjas Klub 
tagjainak utasításai szerint 
és segítségükkel különbö-

ző színekkel és formákkal 
díszítettek. A végeredmény 
magáért beszélt!

Délután az iskola tanu-
lóival folytattuk a progra-
mot. Az iskolások rögtön 
érdeklődéssel és szorgalom-

mal vetették bele magukat 
az adventi mézeskalácsok 
elkészítésébe, ügyesen for-
mázták a tésztát és sok kü-
lönböző formájú süteményt 
készítettek. Miután a finom 
édesség elkészült az iskolá-
sok is nekiláttak a kalácsok 
díszítésének, kezük alatt 
szebbnél-szebb sütemények 
készültek. A sütés végén cso-
daszép mézeskalácsokat cso-
dálhattunk meg!

Szeretném megköszönni 
az Erdősmecskei Nyugdíjas 
Klub tagjainak, hogy „kony-

hafőnökként” segítették a 
program sikeres lebonyolí-
tását, valamint Erdősmecske 
Község Önkormányzatá-
nak, hogy a rendezvényhez 
a helyszínt biztosította szá-
munkra. Reméljük minden 
résztvevő jól érezte magát 
az ,Adventi sütés’ alkalmával 
és a jövő évben is lesz alkal-
munk együtt tölteni egy kel-
lemes adventi napot!

Hengl Melitta
Német-Magyar Baráti 

Egyesület 
Erdősmecske elnöke
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